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FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
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RESOLUÇÃO CONSENS/FAP Nº 009/2016, DE 20 DE SETEMBRO DE 2016.

Aprova a atualização do Plano de Desenvolvimento
(PDI) da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP)
conforme Portaria Ministerial Nº 874/2016 de 12 de
agosto de 2016 e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO SUPERIOR - CONSENS, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo Estatuto do Centro de Ensino Superior Arno Kreutz, Ltda
(CRESU) tendo em vista o disposto na Portaria Normativa N°40/2007 de 12 de dezembro de
2007, Portaria Ministerial Nº Nº 874/2016 de 12 de agosto de 2016, Resolução
CONSENS/FAP Nº 009/2016 e no Regimento Interno da Faculdade do Baixo Parnaíba
(FAP).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), contido no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Dê-se ciência, Publique-se. Cumpra-se.
Chapadinha, 20 de setembro de 2016.

Profª. RAIMUNDA NONATA FORTES BRAGA
Presidente do Conselho
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ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA (FAP)

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), instituído pela
Resolução CONSENS/FAP Nº. 009/2016 de 20 de
setembro de 2016, resultante da homologação do
Parecer CONSENS/CP Nº 002/2016 de 04 de
setembro de 2016 e reorganizado pela força da
Portaria Ministerial Nº 874/2016 de 12 de agosto de
2016 e dá outras providências.
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2016
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1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1

Histórico

A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) é uma Instituição de Ensino
Superior de caráter privado, mantida pelo Centro Regional de Ensino Superior Arno
Kreutz (CRESU), pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, inscrito no
CNPJ/MF 03.985.642/0001-85, cujo Estatuto encontra-se registrado no Tabelionato
do 1º Ofício de São Luís/MA, com sede e foro localizados à Avenida Ataliba Vieira
de Almeida, nº 1452, Centro – Chapadinha/MA - CEP 65.500-000.
A FAP, localizada no mesmo endereço da Mantenedora, foi credenciada
originalmente como Instituto Superior das Ciências da Educação do Baixo Parnaíba,
pela Portaria Ministerial nº 196, de 19/01/2005 - D.O.U de 21/01/2005), na mesma
data em que foram autorizados os seus cursos Normal Superior, com habilitação em
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com 400 vagas anuais
(Portaria Ministerial nº 197/2005) e Letras, licenciatura, habilitação Português e
Inglês e respectivas literaturas, com 200 vagas anuais (Portaria Ministerial nº
198/2005), iniciando suas atividades em 28 de fevereiro de 2005, com 300 alunos
matriculados no 1º semestre letivo, sendo 200 alunos no curso Normal Superior e
100 em Letras.
Em 2006, pela Portaria SESu/MEC nº 506, de 17/08/2006, o curso Normal
Superior foi transformado em Pedagogia e, no ano seguinte, pela Portaria Ministerial
nº 366, de 27 de abril de 2007, D.O.U. de 30/04/2007 foi alterada a denominação da
IES de

Instituto Superior das Ciências da Educação do Baixo Parnaíba

para

Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). Em 2016, pela Portaria Ministerial nº 874 de
12/08/2016, DOU de 15/08/2016, a FAP obteve o ato de Recredenciamento
Institucional.
A Instituição nasceu pela determinação de um grupo de pessoas
preocupadas com a educação na região, fato que vem produzindo resultados
positivos e percebidos pela comunidade externa, seus docentes e discentes. Os
estudantes e egressos da Instituição têm contribuído para uma melhoria da
educação e das empresas locais, tendo muito deles já sido aprovados em concursos
públicos.
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A FAP está localizada no Estado do Maranhão e atualmente oferece os
cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras – Português/Inglês e Letras –
Português/Espanhol (autorizado pela Portaria nº 565 de 27/09/2016, DOU de
28/09/2016) nos turnos vespertino e noturno, os cursos de Bacharelado em
Administração (autorizado pela Portaria nº 888 de 18/10/2007, DOU de 19/10/2007),
Serviço Social (autorizado pela Portaria nº 265 de 27/03/2015, DOU de 28/03/2015),
Ciências Contábeis (autorizado pela Portaria nº 106 de 05/04/2016, DOU de
06/04/2016) e o Curso superior de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer
(autorizado pela Portaria nº 265 de 27/03/2015, DOU de 28/03/2015), no turno
noturno.
Além da graduação oferece, ainda, cursos de pós-graduação “lato sensu”
nas áreas de Docência de Ensino Superior, Gestão e Supervisão Educacional,
Alfabetização e Letramento, Psicolinguística, Psicopedagogia Clínica e Institucional,
Saúde Pública, Direito Educacional, Saúde Pública, Acupuntura e Massoterapia.
Através do Programa de Extensão, a Faculdade leva à comunidade acadêmica e
demais interessados, após consulta de preferências, atividades de ensino e
Iniciação Científica nas áreas dos cursos de graduação que ministra.

1.2 Missão
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) tem como missão “a Formação de
Professores

de

Educação

Básica,

Profissionais

Bacharéis

e

Tecnólogos

comprometidos com o desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico
sustentável, considerando as exigências do mundo contemporâneo e a necessidade
de um trabalho de pesquisa e extensão, articulado com a realidade social em que a
IES está inserida”.
A Faculdade está direcionada a ser uma Instituição de Ensino Superior
aglutinadora e aberta ao saber e à reflexão crítica, criativa e competente, visando
contribuir com o desenvolvimento sustentável do Baixo Parnaíba Maranhense e Alto
Munim, tendo como função precípua desenvolver o Ensino, Pesquisa e a Extensão,
de forma articulada, visando o cumprimento de sua finalidade criadora, social e
educadora, com base nas seguintes propostas político-sociais de ensino:
 Exercício da função crítico-científica, que expresse o compromisso social
e político do profissional;
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 Sistematização e divulgação de seu trabalho e produção acadêmicocientífica;
 Formação integral e permanente, qualificando para o mundo do trabalho;
 Compromisso com a democracia e o desenvolvimento social, cultural,
político e educacional, através de ações coletivas em vários níveis;
 Geração de novos conhecimentos e aperfeiçoamento dos recursos e
fortalecimento do ensino;
 Preservação da cultura e dos valores éticos, estéticos e políticos;
 Vinculação teoria/prática através da ênfase na pesquisa, como meio de
produção de conhecimento e intervenção na prática social;
 Articulação das instituições governamentais e não governamentais para o
desenvolvimento de ações educativas de informação e preservação
acerca das matas ciliares e da biodiversidade da Região do Baixo
Parnaíba e Alto Munim, como forma de convivência harmônica com o
meio ambiente.

1.3 Objetivos
 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
 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;
 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;
 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;
 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
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que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
 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;
 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;
 Promover o intercâmbio e a cooperação com instituições de ensino dos
diversos níveis de ensino, tendo em vista o desenvolvimento da
educação, da cultura, das artes, das ciências e da tecnologia;
 Participar do desenvolvimento sócio econômico do País, do Estado do
Maranhão e em especial do Município de Chapadinha, como organismo
de consulta, assessoramento, e prestação de serviços nas diversas áreas
do conhecimento;
 Promover cursos de graduação, superiores de tecnologia, pós-graduação,
atualização, extensão, e de treinamento profissional, nas modalidades
presencial e a distância;
 Promover a formação continuada dos membros da comunidade
acadêmica institucional;
 Contribuir para a formação da cidadania, num processo de educação
permanente da sociedade;
 Promover a educação ambiental visando à defesa e valorização do meio
ambiente;
 Formar profissionais e especialistas em nível superior;
 Formar Licenciados, Bacharéis e Tecnólogos para atuarem no mundo do
trabalho e no mercado de trabalho;
 Atender à demanda regional do ensino superior em magistério, buscando
meios de absorção de contingentes expressivos de alunos do Baixo
Parnaíba Maranhense e Alto Munim;
 Elaborar propostas curriculares centradas em temáticas relacionadas aos
interesses e demandas dos estudantes, voltadas para a construção de um
saber profissional mais amplo;
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 Avaliar

permanentemente

os

cursos,

programas

e

as

práticas

acadêmicas, numa dimensão qualitativa, visando orientar as decisões
para a melhoria da estrutura institucional;
 Apoiar e desenvolver programas de ensino, práticas de Iniciação
Científica, pesquisa e extensão;
 Universalizar o conhecimento e o fomento à interdisciplinaridade;
 Promover discussões sobre as reformas e inovações educacionais e
políticas públicas pertinentes às organizações dos sistemas de ensino,
visando à inserção do discente nos projetos sociais;
 Realizar pesquisas (ações de Iniciação científica) nas diferentes áreas do
conhecimento;
 Respeitar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
 Estimular a criação cultural, o desenvolvimento científico e o pensamento
reflexivo;
 Estimular a pesquisa como um processo normal de formação histórica e
condição básica de domínio da realidade circundante;
 Valorizar o desempenho dos professores, assegurando as condições de
trabalho definidas no Plano de Carreira Docente;
 Oferecer cursos de formação continuada para professores de Educação
Básica, ligados ou não a órgãos públicos ou empresas privadas;
 Estabelecer

parcerias

com

instituições

governamentais

e

não

governamentais, nacionais e internacionais, que venham subsidiar
programas de formação técnico–pedagógica e de Ensino, Pesquisa e
Extensão;
 Incentivar e apoiar projetos e programas que visem à garantia da
dignidade e cidadania da região;
 Dotar a Biblioteca Profª Luzimar Ferreira com títulos e exemplares, de
acordo com as normas vigentes, expressas nos cursos de graduação, e
as necessidades do corpo docente e discente da IES;
 Oferecer extensão do ensino e da pesquisa à comunidade, mediante
cursos e serviços;
 Organizar e monitorar regularmente o orçamento financeiro e a
contabilidade gerencial da Instituição.
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1.4 Metas
 Implantação de cursos e programas baseados na demanda regional e a
importância dos mesmos para o desenvolvimento da região e do país;
 Implantação de novos cursos de graduação conforme demanda regional
existente, expressa através de pesquisas;
 Implantação da modalidade à distância para oferta de cursos de
graduação e pós-graduação;
 Garantia aos estudantes de acesso às propostas de estágio, programas
de extensão e programas de iniciação científica;
 Desenvolvimento de um Plano de Avaliação Institucional que contribua
para a elevação da qualidade docente;
 Instituição do Programa de Formação Continuada para o corpo docente;
 Criação

de

núcleos de

pesquisa

multidisciplinares

que

deverão

proporcionar estágios e programas de iniciação científica para estudantes
e docentes;
 Implemento de estratégias de melhoria do ensino e da pesquisa desde o
nível departamental até o institucional;
 Apoio às políticas de desenvolvimento das atividades de ensino e
pesquisa, buscando mecanismos de fomento;
 Apoio aos Projetos de Iniciação Científica voltados para as diversas áreas
do currículo e diferentes modalidades de ensino;
 Promoção de eventos científicos para estimular a socialização de
saberes;
 Incentivo aos Departamentos para desenvolverem projetos envolvendo os
alunos;
 Criação de programas de pós-graduação que atendam à demanda
profissional sintonizada com as exigências do mercado;
 Contratação de profissionais capazes de dar sustentação aos programas
de pós-graduação;
 Atuação junto aos órgãos de fomento e credenciamento da pósgraduação;
 Aquisição permanente de acervo para a Biblioteca;
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 Implantação e sistematização da contabilidade da Instituição;
 Avaliação permanente dos cursos, programas e ação dos docentes;
 Atendimento à comunidade, através de programas de extensão que
beneficiem a população regional.

1.5 Áreas de atuação Acadêmica

1.5.1 Ensino
A Instituição oferece cursos de graduação em Licenciatura, Bacharelado,
Superiores de Tecnologia e Pós-Graduação “lato sensu”. Na FAP são ofertadas
anualmente por meio de processos seletivos internos e externos 760 vagas para os
7 (sete) cursos de graduação, assim distribuídas:
 Pedagogia – 200 vagas;
 Letras – Português/Inglês – 100 vagas;
 Letras – Português/Espanhol – 100 vagas;
 Administração – 80 vagas;
 Ciências Contábeis – 80 vagas;
 Serviço Social - 100 vagas;
 Gestão Desportiva e de Lazer - 100 vagas.
a)Os cursos de Graduação atualmente ofertados possuem os seguintes
atos regulatórios:
Ato de Autorização

Ato de
Reconhecimento

Ato de Renovação de
Reconhecimento

Portaria nº 197 de

Portaria nº 319 de

Portaria nº 1093 de

19/01/2005, DOU de

28/12/2012, DOU de

24/12/2015, DOU de

28/01/2005

31/12/2012

30/12/2015

Letras–

Portaria nº 198 de

Portaria nº 606 de

Portaria nº 1093 de

Português e

19/01/2005, DOU de

19/11/2013, DOU de

24/12/2015, DOU de

Inglês

21/01/2005

20/11/2013

30/12/2015

Letras –

Portaria nº 565 de

Português e

27/09/2016, DOU de

-

-

Espanhol

28/09/2016.

Curso

Pedagogia

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro/ CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA, CNPJ: 03.985.642/0001-85
Tel: (98) 3471-1356 / 3471-1955 / www.fapeduca.com / financeiro@fapeduca.com.br

13

FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
Recredenciada pela Portaria MEC nº 874/2016 – DOU Nº 156/2016

Administração

Ciências
Contábeis

Portaria nº 888 de

Portaria nº 187 de

Portaria nº 704 de

18/10/2007, DOU de

01/10/2012, DOU de

18/12/2013, DOU de

19/10/2007

03/10/2012

19/12/2013

-

-

-

-

-

-

Portaria nº 106 de
05/04/2016, DOU de
06/04/2016.

Portaria nº 265 de
Serviço Social

27/03/2015, DOU de
28/03/2015

Gestão

Portaria 265 de

Desportiva e de

27/03/2015, DOU de

Lazer

28/03/2015.

As vagas oferecidas e não ocupadas são redimensionadas para ingresso
de candidatos egressos de outros cursos, transferência externa e complementação
de estudos.
Na Pós-Graduação “Lato Sensu”, a FAP oferece cursos de especialização
nas áreas de Docência de Ensino Superior, Gestão e Supervisão Educacional,
Alfabetização e Letramento, Psicolinguística, Psicopedagogia Clínica e Institucional,
Saúde Pública, Direito Educacional, Saúde Pública, Acupuntura e Massoterapia.
A FAP buscará a ampliação da qualidade de cursos oferecidos, bem
como de suas áreas de atuação, formulando pedidos de autorização de
bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia que venham a
contribuir para o desenvolvimento da região em que está inserida.
1.5.2 Pesquisa e extensão

A pesquisa e a extensão na FAP se configuram na busca permanente de
conhecimento, através de uma atitude política processual instrumentalizadora e
emancipatória, presente em sua intencionalidade educativa o diálogo com a
realidade. O trabalho de iniciação científica, com a inserção de eixos de pesquisa
relacionados às matrizes curriculares, visa ao desenvolvimento da ciência, da
tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio
Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro/ CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA, CNPJ: 03.985.642/0001-85
Tel: (98) 3471-1356 / 3471-1955 / www.fapeduca.com / financeiro@fapeduca.com.br

14

FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
Recredenciada pela Portaria MEC nº 874/2016 – DOU Nº 156/2016

em

que

vive,

incorporando

atividades

complementares

em

relação

ao

aperfeiçoamento das atividades de ensino e extensão.
As ações de Pesquisa e Extensão são coordenadas pelo Núcleo de
Pesquisa e Extensão (NUPEX), constituído por docentes e coordenadores de curso,
apoiados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) e são
desenvolvidas em parceria com instituições governamentais e não governamentais
(Igreja, Ministério Público, Magistrados, Sindicatos e outras), além de instituições
privadas, promovendo discussões sobre as reformas e inovações educacionais,
políticas públicas, direitos subjetivos e sociais pertinentes às organizações e
sistemas, visando à inserção do estudante nos projetos sociais e culturais da
comunidade local e regional.

2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI)

2.1 Concepção

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento político,
filosófico e teórico-metodológico que norteia as práticas acadêmicas da Faculdade
do Baixo Parnaíba (FAP) tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional,
missão, e objetivos e metas. O PPI da FAP sintetiza as discussões travadas no seio
da comunidade acadêmica, constituindo-se num produto coletivamente construído
que sistematiza e consubstancia teorias, reflexões e práticas presentes no cotidiano
institucional.
A redefinição do acesso ao conhecimento exigido pela atual sociedade
demanda mudanças conceituais para um novo agir pedagógico, suscitando a
urgência de uma proposta curricular fundamentada em princípios democráticos,
éticos, estéticos, políticos e técnicos. Nesta perspectiva, o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) define as premissas e
diretrizes amparadas pela legislação do ensino superior e pelo Regimento Interno da
Instituição, orientadoras dos projetos pedagógicos dos cursos.
A FAP instituição aglutinadora e aberta ao saber sistematizado,
interdisciplinar, à reflexão crítica, criativa e competente, visando contribuir com o
desenvolvimento da região do Baixo Parnaíba Maranhense, elaborou em parceria
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com o seu quadro de profissionais o Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
documento norteador das práticas acadêmico-científicas e da sua visão de futuro.
A elaboração do PPI superou os desafios próprios do exercício da
participação e do compartilhamento, em um trabalho efetivamente cooperativo,
porque produto de negociação e confronto provenientes do pluralismo de ideias dos
diferentes atores institucionais envolvidos. A diversidade de saberes e práticas,
próprias da heterogeneidade da formação dos profissionais da Instituição, se, por
um lado, refletiu-se em diferentes e divergentes percepções e propostas em torno do
fenômeno educativo, por outro, ampliou e enriqueceu os debates, contribuindo
decisivamente para a qualificação teórica de todo o conjunto dos princípios
acadêmicos.
Do ponto de vista do conhecimento e do saber, a Instituição procurou
refletir e incorporar as mais recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto
de vista do desenvolvimento regional, buscou atualizar a contribuição da Instituição
para as necessidades do mundo do trabalho e desenvolvimento de tecnologias sem,
contudo, perder de vista o perfil do egresso que se pretende formar.
Com estes princípios presentes pode-se construir um quadro de
referência conceitual e metodológica que norteia a missão institucional da Faculdade
do Baixo Parnaíba, na medida em que se estabelecem os parâmetros de condução
das atividades acadêmicas e se apresentam políticas institucionais e acadêmicas
compostas por um conjunto de estratégias necessárias à consecução dos objetivos
maiores da educação e da Instituição.
O que aponta para o seu constante redimensionamento na perspectiva de
sintonizar-se com os avanços científicos e tecnológicos e com o atendimento das
demandas sociais da contemporaneidade. É, pois, uma declaração de uma
identidade institucional, a explicitação de uma linha filosófico-pedagógica que
fundamenta todos os cursos, programas e projetos da FAP, na direção de afirmar o
princípio do funcionamento orgânico da Instituição (no sentido de corpo único,
integrado e em interação dialógica) e favorecer a conquista de uma excelência
reconhecida pelos atores internos e pela sociedade como um todo.
O PPI constitui um documento de grande relevância para a FAP,
mediante o qual explicita seu posicionamento a respeito de sociedade, de educação
e de ser humano e assegura o cumprimento de suas políticas e ações. O projeto,
muito mais que um documento técnico-burocrático é considerado um instrumento de
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ação política e pedagógica, que garante “uma formação global e crítica para os
envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a
formação profissional e o pleno desenvolvimento pessoal.”1
O projeto, resultado de uma construção coletiva da comunidade
acadêmica da FAP, conjuga o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) com o Plano de
Desenvolvimento institucional (PDI), considerando que, apesar da diversidade de
caminhos, não há distinção hierárquica entre eles, devendo ambos constituir um
processo dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão
com o contexto da Instituição.
O PDI, em consonância com o PPI, e com os Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPC’s), demonstra como a FAP atua para concretizar seu projeto
educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos períodos de tempo
definidos, e os recursos humanos e materiais necessários à manutenção e
desenvolvimento das ações propostas.
Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão do mundo
contemporâneo e do papel da educação superior em face da nova conjuntura
globalizada e tecnológica. Ao mesmo tempo explicita de modo abrangente o papel a
ser desempenhado pela FAP e sua contribuição social nos âmbitos local, regional e
nacional, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, como componentes
essenciais à formação crítica do cidadão e do futuro profissional, na busca da
articulação entre o real e o desejável.
Trata-se de uma projeção de valores originados da identidade da
Instituição a se materializarem no seu fazer específico, cuja natureza consiste em
lidar com o conhecimento, e que deve delinear o horizonte de longo prazo, não se
limitando, portanto, a um período de gestão.
A construção do conhecimento e o exercício da prática técnico-científica
são articulados no espectro de valores humanísticos, e sua dinâmica e realização se
configuram a partir do entendimento de que a ciência e a técnica não se apresentam
apenas como meio ou dispositivo, mas, principalmente, como modo de inserção na
realidade, de ação e interação do homem com o mundo.

1

VEIGA, Ilma Passos A. Re-significação do Projeto Político Pedagógico no Projeto Cidade. Gestão
em ação. Volume. 8, n. 1, p. 7-16, UFBA, 2005
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A elaboração do PPI da FAP tem por finalidade dotá-la de um plano de
referência para sua ação educativa. Os fundamentos do PPI orientam o processo
educativo de forma articulada e não deixam à margem os compromissos sociais da
Instituição. O cotidiano educacional mediante o exercício do princípio da liberdade
de ensino se complementa com os compromissos sociais e confere ao PPI o caráter
plural da Instituição. Assim, os fundamentos do processo educativo criam as
condições para que o PPI possa legitimamente materializar-se, articulando a
pluralidade de ideias e propostas que caracterizam a instituição.
Na construção do PPI tem-se como pressuposto que um projeto educativo
é parte indissociável dos projetos sociais e culturais que o compõem. Entre suas
características básicas estão:
 Identificar uma proposta pedagógica;
 Entender o “ser humano” como foco de sua concepção;
 Orientar-se por uma visão educativa e em um estilo de aprendizagemensino;
 Compreender os contextos social, econômico e cultural no qual se
desenvolve o processo educacional;
 Pautar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnicoadministrativos.
O PPI da FAP procura construir coletivamente uma identidade que reflita
a visão de homem, sociedade, educação e instituição que constituem o sustentáculo
para as múltiplas ações pedagógicas que promovem a construção do conhecimento.
A FAP atua no sentido de contribuir para a preparação de profissionais
para o mundo do trabalho, auxiliando dessa forma no processo de inclusão social de
seus egressos e para o desenvolvimento regional, onde alicerça a sua missão
institucional e tem a responsabilidade social de preparar profissionais éticos e
competentes, capazes de contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar e
qualidade de vida de seus cidadãos.

2.2 Inserção Regional

A complexidade da sociedade contemporânea vem impondo desafios que
exigem considerável esforço para a transformação da realidade adversa, uma vez
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que a melhoria das condições de vida da população em geral deve estar apoiada na
desconcentração da produção da riqueza e da renda.
É consenso entre os especialistas que a variável educação se constitui
como um forte indutor da produção de riqueza entre as nações, por isso, sendo ela
uma

das

principais

variáveis,

muitos

países

buscam

a

promoção

do

desenvolvimento por meio de investimento no setor educacional. Isso implica em
oferecer uma sólida formação de base e uma educação de qualidade.
Pesquisas apontam que os países que melhoraram seus indicadores
socioeconômicos investiram estrategicamente em educação, adequando a formação
humana às exigências do capital e necessidades do mundo do trabalho. Assim, os
investimentos nas políticas de crescimento econômico exigem uma formação
profissional com qualificação e requalificação para que promova a empregabilidade,
oportunizando a melhoria contínua da escolarização e, consequentemente, das
condições de vida de suas populações.
Nesse sentido, o Brasil tem buscado, de forma consistente, construir
mudanças em atendimento às demandas por educação com qualidade social,
sobretudo porque a universalização da Educação Básica proporcionou um
crescimento nas taxas de escolarização. Entretanto, não possibilitou a necessária
permanência dos alunos e nem a qualidade das aprendizagens na escola, como
revelam os indicadores internos e externos das avaliações. Esses indicadores
atestam, portanto, a fragilidade do sistema educacional.
Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ocupa o 60º lugar dentre os 70
países participantes da última avaliação do Programa Internacional de Avaliação dos
Alunos (PISA). Em 2015, participaram do PISA 23.141 alunos brasileiros, sendo que:
77,7% estavam no ensino médio; destes 95,4% moravam em área urbana; 76,7%
viviam em municípios do interior; e 73,8% são alunos matriculados na rede estadual.
Conforme MEC/PISA/2015, nesta última avaliação a média brasileira em
leitura foi de 407 pontos, enquanto que o primeiro colocado de Cingapura teve como
resultado 535 pontos. O desempenho do Brasil foi abaixo da média em Ciências,
Leitura e Matemática, mas ampliou número de alunos escolarizados. Na área de
Ciências e Leitura, os países como Portugal, Uruguai, Espanha, Costa Rica e o
Chile estão acima da posição do Brasil. Na área de Matemática, todos os países
superaram o Brasil e a diferença entre a média brasileira e o Chile é de 46 pontos.
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Os dados revelados nos gráficos acima apontam que os índices de
desempenho educacionais ainda são insatisfatórios, inconsistentes e frágeis. E que
apesar das intensas discussões nos fóruns de debates sobre a oferta e a qualidade
do ensino básico, da implantação e dos investimentos em políticas públicas
educacionais nestes últimos dez anos, os resultados ainda não têm se traduzido em
ganhos significativos.
Segundo Censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos
ainda estavam fora das salas de aula em 2015 e ainda,
Enquanto as matrículas no ensino médio regular subiram 0,7% de 2015
para 2016, cresceu o interesse pelo ensino médio integral, no qual as
matrículas avançaram 8,6% no mesmo período. Entretanto, segue pequena
a participação dessa modalidade de ensino na educação básica. O
percentual de alunos do ensino médio em tempo integral passou de 5,9%
em 2015 para 6,4% em 2016. A educação em tempo integral figura nas
metas do PNE e o desafio proposto é atingir ao menos 50% dos alunos de
toda a educação básica. Já as matrículas em tempo integral do ensino
fundamental caíram 46% em 2016 e o percentual de alunos em tempo
integral passou de 16,7% em 2015 para 9,1% em 2016. (BRASIL, 2016).

Tais iniciativas em curso através das reformas da educação, ainda não
correspondem às reais demandas oriundas do mundo e do mercado do trabalho.
Estas constatações são encontradas nas estatísticas apontadas pelo MEC/2016,
que destaca o Brasil com um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) que não ultrapassou 3,7; enquanto a meta sugerida era de 4,3.
O estado do Maranhão mostrou um significativo crescimento do IDEB, de
2,8 para 3,1. E, embora seja evidente que as condições socioeconômicas da
educação no Maranhão sejam desfavoráveis e necessitem de investimento com
responsabilidade social, formação crítica e que muitos direitos ainda não são
atendidos plenamente nesse aspecto, no comparativo, considerando apenas a rede
pública estadual de ensino, o Estado fica à frente de Pará, Mato Grosso, Bahia, Rio
Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.
No que se refere ao Ensino Médio, o Brasil, em 2015, teve 8.076.150
matrículas. Neste mesmo ano, o estado do Maranhão matriculou na sua rede 312.11
e em Chapadinha, 3.406 estudantes matriculados no Ensino Médio. Em 2017, a
Unidade Regional de Educação do Baixo Parnaíba, com sede em Chapadinha,
agregando 14 municípios, apresentou matrícula inicial de 18.199 alunos do Ensino
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Médio. Esse contingente de alunos tem anseios e é pretendente a cursos na
Educação Superior.
No ano de 2016, foram 5.193 concluintes do Ensino Médio nos 14
municípios citados. Assim, considerando a taxa de concluintes, destaca-se que há
uma expressiva demanda para a Educação Superior na região do Baixo Parnaíba. A
tabela a seguir mostra a matrícula nos municípios pertencentes à URE- Chapadinha
e indica um fluxo crescente de alunos que cursam o Ensino Médio.
Tabela 1: Matrículas dos alunos do ensino médio – unidade regional de chapadinha
– MA.
CIDADE
Chapadinha
Brejo
Água Doce do Maranhão
Santa Quitéria do Maranhão
Anapurus
Tutóia
São Bernardo
Milagres do Maranhão
Araioses
Magalhães De Almeida
Santana do Maranhão
Paulino Neves
Buriti
Mata Roma
TOTAL

2016
4.331
1.283
601
1.594
672
2.592
1.248
238
1.264
433
494
1.215
919
923
17.807

Fonte: Unidade Regional de Educação de Chapadinha – Secretaria Estadual da Educação do Estado
do Maranhão, 2016.

Como se pode observar, as matrículas de Ensino Médio têm apresentado
nos anos de 2016 e 2017 um razoável crescimento, o que atesta a demanda
considerável de alunos concluintes no final da educação básica. Nesse sentido,
cabe ressaltar a Meta 12 do Plano Nacional de Educação: “elevar a taxa bruta de
matrícula na Educação Superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.” (BRASIL, 2014)
Nesse contexto, para corresponder às metas de matrículas no Ensino
Superior exigidas na Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), mantida na
mesma proporção na Meta 13 do Plano Estadual de Educação (PEE) e
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considerando a demanda historicamente reprimida da oferta de vagas para a
Educação Superior, em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, percebe-se
que a oferta, qualidade e variedade de cursos de Educação Superior ainda é tímida
e emergente, uma vez que não consegue atender tais necessidades.
O município de Chapadinha nasceu de um pequeno vilarejo formado por
descendentes de índios anapurus. Geograficamente pertenceu aos municípios de
Brejo e Vargem Grande. À medida que os comerciantes vieram ao local e com a
terra produtiva, o lugarejo, Aldeia, em 1783, começou a atrair mais habitantes. Logo
o povoado passou ter o nome de Chapada das Mulatas. (IBGE, 2016)
Atualmente, o município de Chapadinha, situado a 250 km da capital do
estado do Maranhão, uma área de 3.247,385 Km2 e uma população estimada em
2016 de 78.348 habitantes, limitando-se ao norte com os municípios de São
Benedito do Rio Preto e Urbano Santos, ao sul com os de Afonso Cunha, Coelho
Neto e Codó e a leste com Buriti, Mata Roma e Anapurus e a oeste com os
municípios de Timbira, Nina Rodrigues e Vargem Grande. Segundo o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – 2010, o município tem um Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,604 e de acordo com IBGE (2014) um PIB
de R$ 564.614 mil. Na esfera educacional, segundo dados de INEP, apresenta nas
séries iniciais um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 4.2 e
nas séries finais de 3.5, abaixo de suas metas.
Chapadinha faz parte da região do Baixo Parnaíba, situada na
mesorregião do Leste Maranhense. Corresponde, atualmente, a três microrregiões,
compostas, respectivamente, pelos seguintes municípios: Microrregião do Baixo
Parnaíba: Água Doce do Maranhão, Araioses, Magalhães de Almeida, Santa
Quitéria do Maranhão, Santana do Maranhão e São Bernardo. Microrregião de
Chapadinha: Anapurus, Belágua, Brejo, Buriti, Chapadinha, Mata Roma, Milagres do
Maranhão, São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos; e a Microrregião de Coelho
Neto: Afonso Cunha, Aldeias Altas, Coelho Neto e Duque Bacelar.
Segundo dados do IBGE/2016, essas três microrregiões do Baixo
Parnaíba são compostas de 19 municípios. “É sede da Região de Planejamento do
Alto Munim (Lei Complementar nº 108/2007), bem como sede regional de diversos
órgão públicos e está inserida na mais “nova fronteira agrícola” Maranhão e do
MATOPIBA: o Baixo Parnaíba Maranhense”.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapadinha, acesso em 2016).
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Figura 1 – Mapa destacando a microrregião de Chapadinha-MA.

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2103208.

Um dos maiores exploradores de babaçu do estado do Maranhão foi o
município de Chapadinha. Tem no agronegócio, por meio da cultura da soja grande,
parte de sua atividade econômica. Na atividade agrícola, também, destaca-se o
crescimento das plantações de eucaliptos.
A cidade é um polo de negócios, atraindo o desenvolvimento do comércio
e do setor de serviços tendo em vista as ofertas variadas de produtos que
convergem seja no campo do varejo ou atacado, com instalação de empresas
pequeno, grande e médio porte de setores diversos.
Diante das demandas sociais e as exigências para melhor qualificar os
recursos humanos na região, a Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), cônscia da sua
responsabilidade social, considera de extrema importância a implantação de novos
cursos de graduação, conforme indicado no nosso Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), pautados na construção dos conhecimentos críticos, científicos e
tecnológicos, adaptados às singularidades dos contextos sociais e históricos da
região em que está inserida, para contribuir com o desenvolvimento local.
A

oferta

de

Educação

Superior

com

qualidade

potencializa

o

desenvolvimento social, cultural e econômico e traz melhoria para a vida dos
cidadãos que vivem no entorno geográfico da FAP. Assim, a Instituição completou
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12 anos ciente de sua colaboração significativa para a formação profissional
qualificando mão de obra local, na cidade de Chapadinha e nos municípios
circunvizinhos, com repercussão regional, por todo o Estado do Maranhão.
Nesse

sentido,

a

FAP

se

dispôs

a

desenvolver

pesquisas

socioeconômicas em observância à vocação do mercado e suas reais demandas,
objetivando possibilitar aos sujeito, oportunidades concretas de profissionalização.
Tais pesquisas, além de terem apontado as necessidades de investimentos nas
áreas de formação profissional em cursos de Graduação nas modalidades de
Licenciaturas, Bacharelados e Tecnologias, ainda apontou as desigualdades sociais
e regionais e a dimensão cultural que relaciona a educação, a escola e o ensino, as
condições em que se encontram os Municípios da Região do Baixo Parnaíba, em
especial, Chapadinha, onde a IES está localizada.
Portanto, chega-se à conclusão de que a FAP oportunizando aos
cidadãos competência técnica, criticidade, autonomia e princípios éticos, na área de
sua escolha, estará contribuindo significativamente para o exercício pleno da
cidadania e para as transformações sociais. Assim, as oportunidades reais de
qualificação, de trabalho, de crescimento social e econômico para a sustentabilidade
e desenvolvimento do país estariam ao alcance da comunidade.
Nessa perspectiva, a necessidade social de ampliar a oferta de vagas e
diversificar os cursos para atender à população da microrregião de Chapadinha e
mediações torna-se relevante para o exercício de direitos e fortalecimento da
cidadania como fundamento do Estado Democrático de Direito.
A criação de curso de graduação nas modalidades de Licenciatura,
Bacharelado e Tecnologia irá contribuir para a conscientização da cidadania,
sobretudo no que se relaciona ao reconhecimento e proteção dos direitos
fundamentais de homens e mulheres dessa região.

2.3 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos
A FAP, busca por meio da prática acadêmica, a ampliação e o
aprofundamento da formação profissional do aluno fundamentada nos princípios e
valores estéticos, políticos e éticos, comprometida com a investigação, a produção,
a socialização do saber sistematizado e a formação do cidadão.
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O desenvolvimento das atividades acadêmicas, científicas e culturais está
baseado no princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão,
integralizados à regionalidade, à comunicação dialógica e à qualidade da
organização curricular e do fazer educativo orientado por princípios pedagógicos que
valorizam a Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber pautado na interdisciplinaridade, contextualização,
flexibilização e articulação teoria e prática.

2.3.1 Princípios metodológicos
Os conteúdos deverão ser selecionados a partir das competências
propostas pelos cursos, levando-se em conta a diversidade etno cultural do aluno,
sua identidade e as condições socioeconômicas, suportes para a construção das
competências, tendo em vista o perfil do egresso que se pretende formar.
Os

ordenamentos

desses

conteúdos,

nos

diversos

âmbitos

do

conhecimento, estão contemplados na matriz curricular, de modo a viabilizar a
transposição didática e favorecer a compreensão do objeto de ensino dos egressos
de cursos de licenciatura e bacharelado, através do planejamento pedagógico
caracterizado pela busca de conteúdos significativos e contextualizados.
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com o
Programa de Avaliação Institucional e com o Regimento Interno, a FAP mantém
atualizados os projetos pedagógicos dos cursos que oferece, para assegurar a
atualização dos currículos e dos conteúdos que serão selecionados.
2.3.2 Articulação teoria e prática
As disciplinas do currículo deverão observar a relação teoria e prática. Na
abordagem dos conteúdos, deverão ser considerados tanto os problemas
relacionados ao campo de atuação do profissional quanto da realidade social,
cultural e econômica.
Neste entendimento, exige-se que na formação do profissional haja
clareza quanto à relação entre os conteúdos trabalhados na graduação e o currículo
a ser desenvolvido por ele no campo profissional, permitindo que o conhecimento
adquirido na formação integre-se ao pensamento prático do egresso e contribua
para a produção do conhecimento científico-acadêmico.
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Para concretizar esta relação, tem lugar privilegiado neste espaço
curricular a pesquisa, a atitude problematizadora e investigativa de professores e
alunos, constituindo um instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem,
com foco no processo de ensino e aprendizagem.
2.3.3 Interdisciplinaridade
Um currículo atualizado deve estar alinhado com a visão orgânica do
conhecimento em oposição à multiplicidade desordenada das especializações do
saber e da falta de unidade das linguagens específicas entre as disciplinas do curso.
Entende-se que é preciso assegurar, na formação do profissional, a
sistematização e o aprofundamento de conceitos e relações expressos nas e pelas
disciplinas, indispensáveis ao desenvolvimento de suas competências profissionais,
o que não significa uma defesa da compartimentalização e isolamento dessas
disciplinas.
A construção do conhecimento deve ter caráter dialético entre o mundo
contemporâneo, diferentes linguagens, novas tecnologias, formas e conteúdos já
consagrados. As disciplinas devem buscar não só a formação específica, mas
também a relação com outras áreas do conhecimento.
A interdisciplinaridade, nesta proposta, constitui-se um desafio de superar
a cultura escolar rígida e fragmentada, de modo geral, presente nos currículos dos
Cursos de Graduação onde se justapõem, de um lado, as disciplinas específicas e,
de outro, as metodologias, os fundamentos acadêmico-científicos dos cursos e o
estágio, de forma compartimentalizada e isolada.
2.3.4 Flexibilidade
A flexibilidade é um princípio que se reflete na construção dos currículos
em diferentes perspectivas, seja na eliminação da rigidez estrutural do curso, na
organização dos tempos e espaços e no tratamento dos conteúdos.
A organização do currículo deve contemplar uma formação flexível,
voltada também para o aprofundamento de conhecimentos específicos, identificados
como significativos na realidade social e educacional e que atendam aos interesses
dos alunos e às exigências da sociedade. Além disso, deve valer-se das diversas
tecnologias da informação e da comunicação como possibilidades de desenvolver
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no cotidiano do curso, os conteúdos das diferentes disciplinas e, ainda, diversificar
os espaços educacionais, extrapolando os limites da escola e da sala de aula.

2.4 Políticas Institucionais
O PPI da FAP está pautado nos principais pilares da educação superior:
 Políticas de Ensino;
 Políticas de Pesquisa e Extensão;
 Políticas de Gestão;
 Políticas de Responsabilidade Social.

2.5 Políticas de ensino

As políticas de ensino da FAP incentivam a produção do conhecimento
com qualidade articulado com o seu contexto regional, considerando a formação
ética e humanizadora. Nessa perspectiva, o ensino na graduação visa possibilitar a
conquista de instrumentos para a autonomia profissional, técnica e política, bem
como para a ampliação da prática da cidadania. Para tanto, o corpo docente e
discente, a organização didático-pedagógica e a infraestrutura devem ser integrados
e mobilizados para tal conquista.
Esta integração se configura a partir de inovações metodológicas,
avaliação continuada, relação teoria e prática, interdisciplinaridade e o incentivo a
percursos curriculares mais abertos, contemplando as atividades complementares.
Destaca-se a ênfase à formação profissional com caráter problematizador
e continuado, que permita o desenvolvimento do aluno de modo criativo,
multidirecional e engajado socialmente. Outro aspecto a ser ressaltado é a
integração da formação com as questões do cotidiano profissional durante o
percurso da aprendizagem.
São pressupostos da Política de Ensino:
 Responsabilidade e compromisso social da Instituição no processo de
formação profissional;
 Formação humanística, que privilegie a sólida visão do homem como
sujeito participante de uma sociedade em mutação;

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro/ CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA, CNPJ: 03.985.642/0001-85
Tel: (98) 3471-1356 / 3471-1955 / www.fapeduca.com / financeiro@fapeduca.com.br

27

FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
Recredenciada pela Portaria MEC nº 874/2016 – DOU Nº 156/2016

 Indissociabilidade do Ensino, Iniciação Científica e Extensão, avançando
na prática desse princípio;
 A pesquisa como princípio educativo, entendendo que o desenvolvimento
de uma postura investigativa do acadêmico é fundamental para a
construção de sua autonomia intelectual, profissional e de sua cidadania;
 Ser referência de qualidade acadêmica numa perspectiva de gestão
democrática e participativa, constituindo-se a Faculdade como espaço
democrático buscando ouvir os diferentes segmentos da comunidade
acadêmica e as instituições, organizações e movimentos representativos
da sociedade;
 Interdisciplinaridade, instituindo espaços e experiências interdisciplinares
para o alcance de uma unidade do saber, com objetivo de apontar
metodologias do trabalho pedagógico que recuperem a totalidade do
pensamento;
 Pluralidade, colocando a Instituição como espaço intelectual, político e plural,
para o diálogo e para o debate das diversas posições teóricas,
considerando o compromisso ético e social de respeito às diferenças
religiosas, políticas, culturais e filosóficas;
 Expansão com qualidade para responder às demandas por novos cursos
de graduação e novas demandas de ensino e de conhecimento.

Metas da Política de Ensino:
 Monitoramento constante para a adequação/revisão dos projetos e
práticas pedagógicas dos cursos, via construção coletiva do respectivo
Colegiado, focado na melhoria da qualidade, subsidiada pela Política de
Ensino, pelas normas estabelecidas para os cursos, pelo Projeto
Pedagógico Institucional e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada
curso;
 Reestruturação e atualização dos currículos dos cursos à luz das teorias
contemporâneas e de suas consequências na área da educação superior;
 Cumprimento da política de acervo bibliográfico, modificando-a quando da
emergência de novas necessidades;
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 Transformação de estágios e outras atividades em espaços de prática de
extensão e pesquisa;
 Expansão da oferta de vagas, tendo como fundamento a qualidade do
ensino, embasada nas demandas da região e nas potencialidades da
Instituição (capacidade física instalada e recursos humanos disponíveis);
 Construção dos novos Projetos Pedagógicos, a partir de referenciais
diferenciados de qualidade, integrada com a equipe que os implementará
e os dirigirá, sem prejuízo da busca de profissionais externos que possam
auxiliar na ampliação do padrão de qualidade e inovação destes projetos;
 Promoção da prática investigativa e da extensão nos cursos de
graduação;
 Desenvolvimento de programa de educação a distância conforme previsto
no cronograma;
 Prioridade de ações acadêmicas de extensão relacionadas direta ou
indiretamente aos problemas sociais básicos;
 Desenvolvimento de estudos voltados à integração dos diferentes níveis
educacionais;
 Desenvolvimento de estudos transdisciplinares, que favoreçam a criação
e a inovação no ambiente acadêmico;
 Estímulo ao desenvolvimento de ações relativas à educação inclusiva.

2.5.1 Programa de monitoria

O Programa de Monitoria da FAP visa proporcionar aos alunos a partir do
4º período dos Cursos de Graduação a vivência das práticas acadêmicas,
oportunizando a participação do aluno na prática da docência.
São

atribuições

exclusivas

do

monitor,

sob

a

orientação

e

responsabilidade do professor das disciplinas:
a)Colaborar com os professores na preparação de tarefas didáticas, aulas
práticas e trabalhos acadêmicos;
b)Auxiliar os alunos nos trabalhos de laboratório, de estágio e de
biblioteca, sempre que compatíveis com seu grau de conhecimento e
experiência;
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c)Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores na execução e
melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Os alunos monitores serão

escolhidos por meio de processo seletivo

composto de prova escrita e entrevista, disciplinados em Edital, conduzido pelas
Coordenações de Curso e os professores das disciplinas. A monitoria terá duração
previamente determinada pelo Conselho Superior, podendo ser interrompida a
qualquer tempo, por solicitação do próprio aluno ou do professor orientador.
Para o ingresso na função de monitor, o aluno deverá atender aos
seguintes requisitos:
a) Estar devidamente matriculado no curso, com frequência regular;
b) Ter cursado, com aproveitamento, a disciplina cuja vaga de monitoria
esteja sendo oferecida;
c) Não estar recebendo quaisquer tipos de bolsa-auxílio;
d) Não estar fazendo estágio opcional.
É de responsabilidade da Coordenação do Curso a elaboração e
divulgação do Edital de Inscrição para monitoria, em que deve constar:
a) O dia e a hora de abertura e de enceramento das inscrições, com prazo
mínimo de quinze dias;
b) O número de vagas por disciplina;
c) O plano de trabalho proposto na disciplina;
d) A modalidade e critérios da seleção;
e) Os documentos necessários;
f) O local destinado ao recebimento de inscrição.
Os resultados da seleção deverão ser encaminhados ao Colegiado de
Curso, o qual, após dar ciência, deverá enviar à Diretoria de Ensino os documentos
dos alunos classificados para a assinatura do Termo de Compromisso.
A admissão de monitor far-se-á, sem vínculos empregatícios, durante o
período letivo mediante a assinatura de Termos de Compromisso. O horário de
trabalho da monitoria não poderá, em hipótese alguma, prejudicar o horário das
atividades do aluno em função das disciplinas em que estiver matriculado. É vedado
atribuir ao monitor atividades didáticas próprias do professor ou funções meramente
burocráticas.
O aluno monitor receberá, a título de bolsa-auxílio de monitoria, 20%
(vinte por cento) de desconto. O Termo de Compromisso poderá ser cancelado a
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qualquer momento, tanto pelo aluno monitor, através de uma solicitação por escrito
ao seu professor orientador, que a encaminhará ao Colegiado de Curso, ou pelo
professor orientador, mediante requerimento fundamentado ao Coordenador do
Curso.
O Colegiado de Curso elaborará, anualmente, Relatórios de Avaliação
das atividades do Programa de Monitoria, que serão encaminhados à Diretoria de
Ensino para homologação. A Diretoria de Ensino deverá, após a homologação do
Relatório, expedir Certificado de professor orientador e de aluno monitor. É vedado
ao aluno acumular mais de uma monitoria.

2.5.2 Políticas de Pesquisa e Extensão
A pesquisa e a extensão na FAP se configuram na busca permanente de
conhecimento, através de uma atitude política processual, instrumentalizadora e
emancipatória. Está presente em sua intencionalidade educativa o diálogo com a
realidade. O trabalho de iniciação científica, com a inserção de eixos de pesquisa
relacionados às matrizes curriculares, visa ao desenvolvimento da ciência, da
tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio
em

que

vive,

incorporando

atividades

complementares

em

relação

ao

aperfeiçoamento das atividades de ensino e extensão.
A FAP entende a extensão como parte do fazer acadêmico indissociada
do ensino e da pesquisa. Assim, tem como objetivo democratizar a ciência, a cultura
e os conhecimentos produzidos ou veiculados na vida acadêmica. Nesta
perspectiva, busca a melhoria e o aperfeiçoamento profissional, a partir dos espaços
de formação continuada dos egressos e demais profissionais, que atuam em
instituições privadas e públicas.
O Programa de Extensão é desenvolvido, em parceria com instituições
governamentais e não governamentais (Igreja, Ministério Público, Magistrados,
Sindicatos e outras) e empresas privadas, promove discussões sobre as reformas e
inovações educacionais, políticas públicas, direitos subjetivos e sociais pertinentes
às organizações dos sistemas de ensino, visando à inserção do estudante nos
projetos sociais e culturais da comunidade local e regional.
Ações a serem desenvolvidas:
 Projetos de ação extensionista e também filantrópicos;
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 Encontros,

seminários,

ciclos

de

palestras,

exposições,

mostras

científicas;
 Cursos relacionados a conhecimentos veiculados na Instituição ou
provenientes dos saberes e das competências de seus docentes ou
advindos da demanda da comunidade, sendo implementados dentro da
atual estrutura administrativa e acadêmica, no intuito de dar maior
sustentação aos programas de graduação e pós-graduação.
Essas ações de extensão são coordenadas pelo Núcleo de Pesquisa e
Extensão (NUPEX), constituído por docentes e coordenadores de curso, apoiado
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX).
O NUPEX objetiva a implantação de grupos de estudo, com prática
investigativa numa perspectiva integradora das atividades relacionadas às matrizes
curriculares praticadas em sala de aula, com foco no desenvolvimento da ciência, da
criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em que vive,
com relevância para a formação e exercício profissional e cidadania.
Considerando a dimensão do processo de ensino, a extensão concretizase pelos objetivos a seguir:
 Formar para o exercício da profissão tomando como referência o
entendimento do homem e do meio em que vive, das condições sociais e
culturais que permeiam a realidade nas quais poderá intervir;
 Representar a FAP junto aos Fóruns Nacionais de Extensão, viabilizando
a troca de conhecimento entre as Instituições de Ensino Superior;
 Fortalecer o caráter comunitário de academia no incentivo a ações de
cunho social, colaborando para a crescente participação das instituições
na prestação de serviços à comunidade local e regional;
 Planejar a extensão em consonância com o Projeto de Desenvolvimento
Institucional, na concepção de políticas e estratégias que incentivem as
atividades junto às unidades acadêmicas, em ações que relacionem
alunos, docentes e comunidade;
 Gerir a extensão articulada com o ensino e a pesquisa, de acordo com a
legislação vigente, propiciando encontros e reuniões entre representantes
de diferentes instâncias da comunidade e unidades acadêmicas afins;
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 Avaliar, sistematicamente, a extensão, catalogando e registrando as
ações extensionistas e organizando os dados sobre as atividades
acadêmicas da área para fins de avaliação.
A iniciação científica na Instituição entendida como “processo no qual é
fornecido o conjunto de conhecimentos indispensáveis para iniciar o jovem nos ritos,
técnicas e tradições da ciência” (MASSI; QUEIROZ, 2010, p. 174) encontra-se em
fase embrionária. As iniciativas nessa direção encontram-se coordenadas pelo
Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX), que objetiva a implantação de grupos de
estudos e núcleos de iniciação científica e prática investigativa, envolvendo alunos e
professores.
A prática investigativa, além de tornar o ensino mais dinâmico e reflexivo,
acentua a opção teórico-metodológica da Instituição pela pesquisa como princípio
educativo (DEMO, 2001), possibilitando aos alunos a compreensão de uma atuação
profissional com perspectiva analítica, bem como o desenvolvimento de projetos de
pesquisa nas diferentes disciplinas dos cursos.
É nesse contexto que se fundamentam as práticas de estágio, incluindo a
elaboração de monografia. Estágio e monografia encontram-se no espaço da ação,
prática e teoria, à luz de procedimentos metodológicos que viabilizam a produção do
saber de cada área científica com relevância para o exercício profissional e cidadão.
Nessa

perspectiva,

estágio

e

monografia

constituem

espaços

privilegiados de avaliação do curso, na sua estrutura pedagógica – perfil, objetivo,
estrutura curricular e ementário – e na sua disposição para o saber novo, suscitada,
precisamente, pelos novos desafios a enfrentar e superar.
Os eventos de pesquisa e extensão são organizados pela Diretoria
Acadêmica, pelos Coordenadores de Cursos de Graduação, bem como pelos
professores. As temáticas são escolhidas a partir das sugestões dos professores e
alunos, das necessidades de ampliação da discussão de assuntos relacionados às
disciplinas dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, às pesquisas
desenvolvidas e às demandas da comunidade. Alguns eventos são também
organizados em parceria com outras Instituições, com o objetivo de integrar a
instituição a programas por elas desenvolvidos.
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2.5.3 Princípios norteadores da Pesquisa e Extensão
As ações de pesquisa e de extensão obedecerão às diretrizes básicas
definidas no Projeto Pedagógico Institucional da IES. São necessárias e obrigatórias
a articulação interdisciplinar e integrada das atividades acadêmicas científicas e
culturais com o ensino, de forma institucionalizada. Estas ações devem estar
alinhadas aos seguintes princípios:
 Ações integradas e interdisciplinares, buscando uma consistência teórica
e operacional que estruture o trabalho intelectual e profissional;
 Relação e atuação social articulada com a comunidade externa,
estabelecendo a democratização do conhecimento, a participação efetiva
da comunidade na atuação da IES e uma produção resultante do
confronto com a realidade integrante, com os movimentos sociais,
priorizando ações que visem ao desenvolvimento regional e nacional e,
especialmente, a superação das atuais condições de desigualdade e
exclusão existentes em Chapadinha e na região que a integra;
 Avaliação permanente.

2.5.4 Programas Institucionais de Pesquisa e Extensão
A FAP contempla o desenvolvimento de programas de grande relevância
para a qualidade dos processos didático-acadêmicos e das relações internas e
externas de trabalho, com desdobramentos em projetos específicos, previstos para a
execução no PDI, muitos como continuação de atividades já desenvolvidas
atualmente.
Os projetos de cada programa estão descritos a seguir e mencionados
como metas no PDI da Instituição:
 Programa de Extensão e Articulação Comunitária
A extensão, como prática acadêmica, é instrumento de articulação com os
diversos segmentos sociais, de forma programada e sistemática, envolvendo um
processo orgânico que não se confunde com assistencialismo. É fator integrador do
ensino e da pesquisa, objetivando responder à demanda social e representa um
compromisso da instituição com a comunidade.
Estão ligados a este Programa os projetos: Lendo em Família nas Ruas e
Bairro de Chapadinha; Mulheres em Roda; Creche Aplicação Tia Madá; Curso de
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Língua Inglesa; Seminários Temáticos sobre Políticas de Saúde; Teleconferências
em parceria com o Ministério Público; Fóruns de Educação para a Comunidade da
Região do Baixo Parnaíba e Alto Munim; Ciclos de debates sobre os Direitos
Humanos, em parcerias com o Ministério Público.
 Programa de Cooperação Interinstitucional
Ao expandir relações e parcerias, em todos os níveis, a FAP pretende
ampliar as possibilidades de cooperação, mediante a celebração de convênios e sua
integração a redes interinstitucionais, procurando assim aprender com as
experiências vividas em outras instituições.
 Programa de Apoio à Comunidade Estudantil
Com a finalidade de apoiar a comunidade discente no desenvolvimento
de sua trajetória acadêmica, a FAP manterá, com o compromisso de viabilizar o
ingresso, o acesso dos alunos e sua permanência, através de bolsas de estudos
próprias e em parcerias. Pretende, ainda, acompanhar a trajetória desde sua
entrada no nível superior até sua inserção no mercado de trabalho.
 Programa de Melhoria da Infraestrutura e dos Meios de Comunicação
Tem como objetivo a melhoria das condições do ambiente físico da FAP e
do sistema de comunicação, de modo a oferecer condições adequadas ao ensino e
à aprendizagem, como também melhorar a comunicação interna e externa da IES,
permitindo fluidez nas relações de trabalho e das ações acadêmicas. São ações
desse Programa o aprimoramento e expansão das áreas de convivência acadêmica,
ampliação dos laboratórios de informática, investimento em equipamentos
permanentes, de multimídias e insumos básicos, aquisição de novos títulos e
exemplares para a Biblioteca, assinaturas de periódicos atualizados e de softwares
conforme as demandas de cada curso.
 Programa de Pesquisa e Projetos de Iniciação Científica
O Programa de Pesquisa e os Projetos de Iniciação Científica
compreendem a pesquisa como instrumento educativo devendo, portanto,
restabelecer a relação entre teoria e prática; fortalecer as relações entre o ensino e
os alunos, a fim de lidarem com o processo de conhecer, bem como recuperar o
sentido de aprender. As ações de iniciação científica e de pesquisa devem
possibilitar, ainda, a aquisição de conhecimentos científicos específicos, favorecer o
pensamento crítico, desenvolver a autonomia, a criatividade, a maturidade
intelectual e a responsabilidade com o produto desse processo.
Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro/ CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA, CNPJ: 03.985.642/0001-85
Tel: (98) 3471-1356 / 3471-1955 / www.fapeduca.com / financeiro@fapeduca.com.br

35

FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
Recredenciada pela Portaria MEC nº 874/2016 – DOU Nº 156/2016

O Programa de Pesquisa está organizado em linhas, conforme
descrição a seguir:
A pesquisa e a extensão qualificam o ensino e a formação de novos
profissionais na medida em que promove a autonomia. Os processos de
observação, investigação, questionamento, formulação de respostas e explicações
sobre a realidade possibilitam o questionamento não somente do campo de atuação,
mas também do próprio profissional, produzindo uma auto reflexividade e
transformação em concepções sobre a atuação profissional. Dessa forma, a
pesquisa, ao aliar teoria e prática em um processo recursivo, deve ser compreendida
como contextualizada no sentido de que tanto as possibilidades de respostas,
quanto a geração de questionamentos decorrem de um determinado tempo/espaço
sociocultural.
Assim, para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão
realizados conjuntamente ou em paralelo às disciplinas formativas dos cursos
específicos, é necessária a especificação de linhas de pesquisa que consolidem a
Faculdade do Baixo Paranaíba (FAP) como uma instituição fundamentada no tripé
ensino-pesquisa-extensão na relação com o desenvolvimento regional.
A construção das linhas de pesquisa na FAP por curso, Administração,
Ciências

Contábeis,

Letras

(Português/Inglês),

Letras

(Português/Espanhol),

Pedagogia e Serviço Social, têm o objetivo de, além de enfatizar o conhecimento
específico de cada área, assegurar o progressivo desenvolvimento, orientação e
preparação dos alunos para a realização dos trabalhos de conclusão de curso sem,
contudo, impossibilitar trabalhos interdisciplinares.
A interdisciplinaridade na pesquisa e na extensão pode ser gestada por
temas específicos que demandam um olhar interdisciplinar e/ou na relação direta
com o contexto de observação e ação, na medida em que a realidade é constituída
por

determinações

aprendizagens

complexas.

significativas

são

Tem-se,

sobretudo,

possibilitadas

pela

a

concepção

de

contextualização

que
e

a

interdisciplinaridade do conhecimento no sentido da integralidade humana e social.
E destacar que esta concepção de integralidade humana, de saber contextualizado
e interdisciplinar de aprendizagem significativa do profissional reflexivo, como
pontuado acima, vincula-se à flexibilidade necessária para o mundo do trabalho.
Nesse contexto, no ano de 2016, foram construídas novas linhas de
pesquisa cujos trabalhos de Pesquisa, Extensão e de Conclusão de Curso devem
Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro/ CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA, CNPJ: 03.985.642/0001-85
Tel: (98) 3471-1356 / 3471-1955 / www.fapeduca.com / financeiro@fapeduca.com.br

36

FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
Recredenciada pela Portaria MEC nº 874/2016 – DOU Nº 156/2016

estar vinculadas a estas. As linhas foram gestadas tanto em relação ao que já se
produziu na FAP como enquanto pesquisa, extensão e TCC’s e na relação com a
formação pretendida. Assim, delimitaram-se as seguintes linhas de pesquisa:
 LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE PEDAGOGIA
 LP1CP - Currículo, Práticas e Metodologias de Ensino
Esta linha de pesquisa debruça-se sobre práticas e metodologias de
ensino, na perspectiva de que observar, analisar e teorizar sobre modos de ensinar
contribui de forma qualitativa com os modos de aprender. Nessa perspectiva, há a
direta vinculação entre teoria e prática e a influência de diversas áreas do
conhecimento específico para refletir e também produzir modos de ensinaraprender. Práticas e metodologias de ensino estão relacionadas com o currículo e
suas concepções na medida em que saberes, competências e habilidades a serem
desenvolvidos no processo escolar estão descritos nos referenciais curriculares,
assim como o cotidiano escolar reconstrói e recontextualiza o currículo vivo. Jogos e
lúdico, Brinquedoteca hospitalar, Leitura e escrita, Alfabetização e letramento, TICS,
Processos de aprendizagem, Dificuldades de aprendizagem e Educação Inclusiva
são temas que constituem esta linha de pesquisa.
 LP2CP - Saberes docentes, Formação profissional e Continuada
Esta linha de pesquisa analisa as relações entre saberes docentes,
formação profissional e continuada em uma perspectiva de contextos específicos e
macrossociais. A valorização dos saberes docentes para a compreensão do
contexto e da prática educativa e, assim, como contributo para a formação
profissional são questões fundamentais. A reestruturação dos cursos de formação
inicial e continuada em função de novas concepções sobre educação, escola e fazer
docente, assim como para adequar-se a novas estruturas e dinâmicas educacionais,
são aspectos centrais desta linha de pesquisa.
 LP3CP - Políticas Públicas, Gestão Educacional e Gestão Escolar
Políticas públicas para a educação são compreendidas como políticas
culturais que (re)organizam e (re)estruturam o sistema escolar, estando na direta
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relação com contextos sociais amplos. Na interface entre gestão educacional e
gestão escolar, as análises micro e macrossociais tornam-se imprescindíveis.
Contextos, processos e conceitos tornam-se importantes na busca de compreender
os princípios que guiam a organização educacional, sobretudo pressupostos da
educação como: difusão de valores fundamentais do interesse social, de direitos e
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; a
orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e nãoformais; a necessária articulação entre saberes e vivências dos educandos,
conhecimentos históricos acumulados e construção de identidade; formação
contextualizada voltada às peculiaridades do meio e das características, interesses e
necessidades dos estudantes.
 LP4CP - Escola, Cultura e Sociedade
A linha de pesquisa “Escola, Cultura e Sociedade” desenvolve trabalhos
com duas concepções fundamentais: (1ª) do conhecimento como sendo socialmente
comprometido, ou seja, ao mesmo tempo em que se pontua que existe a construção
do conhecimento apenas se este fizer parte da vida das pessoas, nesse contexto,
assume-se que esta relação trata-se de uma construção social; e (2ª) da influência
recíproca

da

educação

Contextualização

e

escolar

com

interdisciplinaridade

diversos

aspectos

pelos

referenciais

sociais-culturais.
teóricos

são

características fundamentais dos trabalhos desenvolvidos nesta linha.
Temas como família, violência, gênero, concepções da infância, entre
outros, compõem este quadro de pesquisa. Pesquisas pelo viés da história da
educação também integram esta linha na relação que a compreensão do passado é
imprescindível para a construção de respostas presentes.
 LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE LETRAS
 LP1CL - Práticas e Metodologias de Ensino (em Português, Práticas de
Leitura e Escrita, TIC’s)
A linha de pesquisa “Práticas e Metodologias de Ensino em Português”
centra sua produção acadêmica em quatro eixos: descrição e análise de práticas de
leitura e escrita em Língua Portuguesa; diagnóstico do contexto de ensino da Língua
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Portuguesa; identificação, análise e (re)construção de alternativas metodológicas
que levem em consideração o contexto de atuação; e o uso e a influência das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) no processo de ensino e
aprendizagem da Língua Portuguesa. A partir desses eixos, as pesquisas objetivam
fortalecer a produção científica nessa área e colaborar com a atuação docente, tanto
na perspectiva da contribuição destas pesquisas na formação do professor de
Língua Portuguesa, na concepção do professor-pesquisador que questiona, observa
e re-inventa práticas, como com outras instituições educativas. Na perspectiva
metodológica, a pesquisa de campo torna-se essencial como metodologia de análise
e aplicação de propostas inovadoras.
 LP2CL – Escola, Literatura e Leitura

Na formação de professores a literatura está relacionada com a escola.
Esta observação genérica proporciona a reflexão de que, se por um lado a leitura
dos textos literários torna-se possível na escolarização, por outro, tem-se a relação
direta do pedagógico com o literário. Nesse sentido, além da preocupação com a
formação de um público leitor, têm-se objetivos educacionais que se mesclam com
os objetivos da disciplina de Literatura e com a própria literatura como expressão de
concepções. Assim, a Literatura e a leitura tornam-se objetos de pesquisa
instigantes na relação com a escola no que se refere à formação do leitor literário, as
especificidades literárias e as características das formas de apresentação textuais e
seus efeitos.
 LP3CL - Sociolinguística e variedades linguísticas: identidades e culturas
A linguagem é considerada pela Sociologia como um dos aspectos mais
essenciais à vida em sociedade, pois todas as instituições sociais necessitam de um
conjunto linguístico que comporta modos de classificação, conceitos, significados
construídos pelas relações sociais e culturais, ou seja, vivem-se em relações de
linguagem. Assim, a variabilidade linguística, própria de todo sistema linguístico,
está na relação com as dinâmicas socioculturais e, dessa forma, também na relação
com as identidades culturais.
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A Sociolinguística, nesse sentido, trabalha na confluência entre a
Linguística e a Sociologia para a compreensão do lugar da língua na constituição
social e, sobretudo, na análise da variabilidade linguística e o contexto social. Assim,
nesta linha de pesquisa, encontram-se de forma geral, os trabalhos na perspectiva
da reconstrução/desconstrução das identidades linguísticas e culturais, e as
pesquisas com base na Sociolinguística.
 LP4CL – Língua Estrangeira e Educação
A proficiência em Língua Estrangeira está relacionada a fatores diversos
que envolvem as metodologias utilizadas pelos docentes. Dessa forma, a proposta
desta linha de pesquisa encontra-se voltada para a maneira como os professores
têm ministrado suas aulas na Educação Básica (um dos lócus de atuação do
profissional do curso de Letras) e se estas atendem às necessidades dos alunos, ou
seja, se os métodos utilizados pelo professor estão de acordo com a realidade vivida
por estes. A referida linha de pesquisa abrangerá trabalhos que estejam voltados
para pesquisas, estudos relacionados à vivência, práticas, estratégias de ensino
utilizadas pelo docente de Língua Estrangeira da Educação Básica.

 LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
 LP1CSS - Instituições, Classes Sociais e Políticas Sociais
As instituições sociais são formas organizadas de ação ou vivência social
que satisfazem determinadas necessidades, tendo, por isso, funções ou finalidades
específicas e contextualizadas. As classes sociais são formas de estratificação
social, típica das sociedades seculares e industriais, cuja dualidade está fundada na
igualdade de direito e na desigualdade de fato. As políticas sociais na sociedade
moderna e contemporânea comportam uma história e um desenvolvimento na
problematização das desigualdades sociais engendradas pelo sistema capitalista na
sociedade de classes.
Neste sentido, esta linha de pesquisa se debruça sobre o caleidoscópio
da relação entre instituições, classes sociais e políticas sociais no que se refere,
sobretudo, ao enfretamento dos problemas sociais decorrentes da relação da
sociedade de classes. A história das políticas sociais, a seguridade social, os direitos
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na Constituição Brasileira, o Estado e a sociedade civil na relação com as questões
sociais são temas específicos desta linha que comporta

na perspectiva

metodológica, tanto pesquisa de campo, como bibliográficas e documentais.
 LP2CSS - Temas urbanos
A linha de pesquisa “Temas urbanos” centra em dois pressupostos
básicos: os estudos sobre as cidades e a dinamicidade urbana e societal. É basilar a
compreensão de que agentes e grupos culturais e estratos sociais estão em
processo contínuo de ação uns sobre os outros, produzindo novas dinâmicas de
vida na cidade. Dessa forma, temas como territorialidade, gestão pública,
desenvolvimento sustentável, redes sociais, assim como violência urbana,
habitação, meio ambiente, identidade (como identidades juvenis), questões de
gênero constituem esta linha.
Em relação às perspectivas metodológicas, a pesquisa de campo torna-se
essencial na propositiva de compreender a heterogeneidade dos sujeitos e grupos
urbanos por eles mesmos. Assim, os trabalhos resultantes desta linha pretendem,
além de contribuir para o desenvolvimento dessa área do conhecimento, construir
teorizações que possibilitem transformar concepções e intervir qualitativamente na
realidade social-urbana.
 LP3CSS - Movimentos sociais, direitos humanos, cultura e sociedade
Os movimentos sociais e a luta pela efetivação dos direitos humanos
simbolizam a busca pela equidade social. Essa busca, nos seus vários aspectos,
resulta de um crescente movimento de conscientização cada vez mais expressivo e
contundente das chamadas minorias e dos cidadãos, em geral, em relação às
injustiças sociais e aos seus direitos. Também decorrem de fatos sociais objetivos
da estrutura social na economia capitalista.
As relações entre Estado e sociedade civil na configuração dos
movimentos sociais urbanos e rurais, ou seja, na compreensão da configuração de
um campo de lutas pela concretização dos direitos, a cidadania, as relações de
poder, a democracia participativa, as questões de gênero, étnicas, geracionais na
relação com os direitos, são exemplos de temáticas que constituem esta linha de
Av. Ataliba Vieira de Almeida, 1452 – Centro/ CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA, CNPJ: 03.985.642/0001-85
Tel: (98) 3471-1356 / 3471-1955 / www.fapeduca.com / financeiro@fapeduca.com.br

41

FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
Recredenciada pela Portaria MEC nº 874/2016 – DOU Nº 156/2016

pesquisa. Estas pesquisas, apesar de poderem assumir uma variabilidade
metodológica, têm nas referências empíricas a possibilidade de reformulações de
concepções e teorizações. Na recursividade entre teoria e prática, tais teorizações
não servem apenas para a compreensão da realidade, mas a partir dela a
possibilidade de contribuir para a transformação social.
 LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
 LP1CA - Administração Mercadológica /Marketing
A linha de pesquisa em “Administração Mercadológica/Marketing” tem
como foco principal as análises das estratégias e dos planejamentos de formação e
exploração de mercados. Nesse sentido, as decisões sobre produtos, preços,
distribuição e promoção são aspectos a serem problematizados. O Marketing e a
comunicação dos produtos, ou ainda, as estratégias de Marketing que comportam
planejamento, organização, implementação e controle devem ser compreendidas
como um processo social que incide sobre a negociação de serviços e produtos de
valor e, nesse sentido, devem ser contextualizadas. Dessa forma, as pesquisas que
constituem essa linha podem contribuir de forma significativa no desenvolvimento
destas estratégias no contexto local.
 LP2CA - Administração de recursos humanos/gestão de pessoas e
Gestão Organizacional
Esta linha de pesquisa tem como foco principal a problematização dos
recursos humanos nas organizações, na perspectiva da socialização organizacional
e comportamental. Atua sobre a importância da formação de empreendedores e
profissionais da administração para a qualificação e alcance dos objetivos das
organizações em uma perspectiva ética. Nesse sentido, também se debruça sobre
as transformações no mundo do trabalho na relação com as influências sobre o
processo de trabalho. As sugestões de temas de pesquisa que comportam esta linha
são: Gestão de competências; Gestão de pessoas e de equipes; Aspectos
motivacionais; Política de cargos e salários; Segurança no ambiente de trabalho;
Gestão de Recursos Trabalhistas, Legislação e Benefícios para os empregados;
Medicina do Trabalho; Orçamento familiar.
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 LP3CA - Processo de Administração e Sistema de Produção
Esta linha objetiva analisar os processos de administração estratégica e
financeira na busca da qualificação e otimização dos resultados, assim como os
sistemas de produção. Em relação aos processos de administração estratégica, é
oportuna a análise dos objetivos, motivos e do modo como são efetivadas as
funções

da

administração

estratégica

em

relação

ao

seu

planejamento,

implementação e controle.
Em relação à administração financeira, o foco é a função financeira na
empresa e o papel do administrador financeiro. Em relação ao sistema de produção,
a administração refere-se à análise do desenvolvimento das operações de produção
adotadas por cada empresa para alcançar seus objetivos com qualidade.
 LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 LP1CCC - Contabilidade e Mercado Financeiro
Esta linha de pesquisa analisa, principalmente, os procedimentos e as
normas das demonstrações contábeis. Objetiva também o estudo da influência
dessas informações no processo decisório do usuário externo. Temáticas como
Mercado Financeiro e Capitais, Teoria da Contabilidade, Relatórios Financeiros e
Normatização Contábil, Instituições Financeiras, Contabilidade Internacional são
possibilidades de pesquisa nesta linha.
 LP2CCC - Contabilidade para Tomada de Decisão
A linha de pesquisa “Contabilidade para a Tomada de Decisão”, foca o
seu estudo no processo decisório do usuário interno na relação com a geração de
informações sobre as ações da organização. Esta linha comporta pesquisas sobre
os temas como Métodos Quantitativos aplicados à Contabilidade Gerencial e
Controladoria, entre outros.
 LP3CCC - Impactos da Contabilidade na Sociedade e no Governo
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Esta linha de pesquisa estuda a importância da contabilidade no
desenvolvimento da sociedade e da estrutura governamental. Nesse sentido, temas
como Balanço Social, Educação Contábil, Terceiro Setor, Custos do Setor Público,
Contabilidade Ambiental, Políticas Públicas constituem possibilidades de pesquisa
desta linha.
As linhas de pesquisa descritas acima se articulam às demandas
provenientes dos campos de estágios e dos projetos de extensão. Há ainda oferta
de bolsas de iniciação científica para alunos da graduação.
Os resultados das produções de pesquisas serão divulgados em
seminários, encontros ou congressos promovidos pela IES ou outros espaços
acadêmicos, onde os bolsistas e/ou alunos deverão apresentar sua produção
científica sob a forma de pôsteres, resumos e/ou apresentações orais.
Para ser orientador de Iniciação Científica, o docente deverá
preencher os seguintes requisitos:
a)Ser pesquisador com produção cientifica e/ou acadêmica divulgada em
revistas especializadas, eventos científicos ou de reconhecimento na comunidade;
b)Ter pelos menos título de mestre e estar, preferencialmente, em regime
de 40 horas semanais;
c)Ser professor de disciplina correlata ao projeto de iniciação científica;
d)Ter competência acadêmica comprovada;
Apresentar projetos de pesquisa original, relevante e tecnicamente viável,
acompanhado de plano de trabalho a ser executado por alunos de iniciação
cientifica. A execução do projeto não poderá depender da obtenção futura de
recursos financeiros.
Os recursos necessários à instalação do projeto que não forem fornecidos
pelas agências oficiais de fomento devem ser providenciados pela própria Instituição
na seguinte forma:
I.Oferecer a logística necessária ao participante de iniciação científica,
incluindo-se: local para trabalho, instrumental de informática utilizado, suprimentos
necessários (papel, tinta, etc.), facilitação na obtenção de bibliografia nacional ou
estrangeira;
II.Desconto de 20% no valor das mensalidades, ou remuneração financeiras
no montante deste percentual, para o caso de o aluno já gozar de bolsa de estudos
oferecida pela própria Instituição por outro motivo que não a iniciação cientifica;
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III.Apoio na divulgação dos resultados significativos do trabalho, que sejam
os mesmos parciais ou integrais;
IV.Estímulo à participação do aluno em congressos, seminários, palestras
que sejam importantes para a realização plena do seu trabalho.
Os orientadores deverão assumir o compromisso de:
a)Selecionar alunos que apresentarem bom aproveitamento acadêmico e
potencial para atividades de pesquisa;
b)Orientar o acadêmico nas distintas fases do trabalho científico;
c)Avaliar semestralmente o desempenho do orientando, elaborando os
Relatórios de Apreciação;
d)Acompanhar a elaboração dos relatórios bem como a organização e
apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos;
e)Acompanhar o aluno na apresentação dos resultados da pesquisa em
eventos de iniciação científica;
f)Incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados
nos congressos, quando o estudante efetivamente houver participação na obtenção
dos resultados.

2.5.5 Requisitos para ser orientando no Programa de Iniciação Científica:

a)Estar matriculado regulamente em Curso de Graduação da Instituição;
b)Ter cursado os dois primeiros semestres da graduação e não estar no
último período do curso, exceto em casos de continuidade de projetos;
c)Apresentar bom desempenho acadêmico, não tendo reprovações nas
disciplinas correlatas nas áreas do projeto de pesquisa;
Cada aluno selecionado deverá assumir o compromisso de:
a)Executar individualmente o plano de trabalho aprovado, dedicando ao
projeto a carga horária definida pelo Orientador;
b)Apresentar os resultados parciais e/ou finais da pesquisa;
c)Fazer referência à sua condição de bolsista de iniciação científica do
órgão de fomento (ou da Faculdade) ao qual seu projeto está alocado, nas
publicações e trabalhos apresentados;
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d)Apresentar relatórios didático-científicos semestral e final dos resultados
obtidos, e relatórios de atividades complementares;
e)Apresentar

todos

os

relatórios

em

documentos

escritos

em

conformidade com as Normas Brasileiras.

2.5.6 Políticas de gestão

A gestão institucional da FAP, pautada numa política participativa de
qualidade, garante o desenvolvimento de suas ações e projetos, através de reuniões
de colegiados, reuniões para discussão de práticas pedagógicas, procurando, assim,
manter a inter-relação entre a política de gestão institucional e os projetos político
pedagógicos dos cursos.
A Diretoria Executiva da Instituição é exercida e auxiliada pelos Órgão
Colegiados e pelos Órgão Executivos, compostos de Diretora de Ensino (Diretoria
Acadêmica, Coordenadoria de Curso de Graduação e Secretaria Acadêmica);
Diretoria Administrativa (Coordenadoria de Planejamento e Gestão e Secretaria
Geral) e Diretoria de Patrimônio.
A Diretoria Acadêmica é auxiliada pela Coordenação do Núcleo de
Pesquisa e Extensão (NUPEX). As Coordenações de Cursos de Graduação são
auxiliadas pelo Núcleo de Leitura e Produção Textual e pelo Núcleo de Atividades
Acadêmicas

Culturais

(NAAC),

constituindo-se

como

órgão

executivo,

de

assessoramento e consultivo de coordenação e fiscalização das atividades da
Faculdade.
A equipe coordenadora de cada curso é formada por profissionais com
titulação adequada, com experiência acadêmica profissional e regime de trabalho
compatível com a respectiva responsabilidade.
A gestão empenha-se pela valorização da pessoa humana, entendida
como um ser em relação com o outro e com o mundo sociocultural, tendo como
princípios o diálogo crítico, criativo e ético, possibilitando a formação de profissionais
íntegros, capazes de interferir no mundo em constante transformação, visando a
uma educação de excelência, que permita colaborar com a promoção de uma
sociedade mais justa e solidária. Por esse motivo, incentiva a participação dos
alunos nas representações estudantis dos colegiados superiores (CONSENS,
CEPEX e CC) e o fortalecimento do Centro Acadêmico (CA) de cada curso.
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Reafirmando suas intenções e compromisso com a efetivação de um
projeto educacional pautado na conquista de uma formação acadêmico-científica de
qualidade e na formação humana, a FAP está organizada em um ambiente de
participação, de autonomia e responsabilidade dos sujeitos acadêmicos, de acordo
com o Regimento Interno da FAP, observado na estrutura organizacional da gestão
acadêmica descrito a seguir:
Art. 5º - O Conselho de Ensino Superior (CONSENS) é o órgão máximo
de natureza normativa, deliberativa, consultiva, recursal e de planejamento
educacional da Faculdade, composto dos seguintes membros:
I – pelo Diretor de Ensino, que o preside;
II – pelo Diretor Administrativo;
III – pelo Diretor de Patrimônio;
IV – pelos Coordenadores de Cursos;
V – pelo Coordenador do Instituto de Educação Superior (ISE);
VI – por um representante do corpo docente, eleito por seus pares;
VII – por um representante do corpo discente, eleito por seus pares;
VIII - por um representante do corpo técnico administrativo, eleito por
seus pares;
IX – por um representante da Mantenedora, por ela indicado; e
X – por um representante da comunidade, indicado em lista tríplice pelas
classes representativas escolhidas e designado pela Diretoria de Ensino.
§1º Perderá automaticamente o mandato o representante que deixar de
pertencer à classe representada, ou que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a
5 (cinco) intercaladas.
§2º Os mandatos de que tratam os incisos VI, VII, VIII, IX e X são de um
ano, vedada a recondução imediata.
Art. 8º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) órgão
deliberativo, normativo e consultivo em matéria de natureza acadêmica, é
constituído dos seguintes membros:
I.pelo Diretor de Ensino;
II.pelo Diretor Acadêmico;
III.pelo Diretor Administrativo;
IV.pelo Coordenadores de Cursos;
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V.pelo Coordenador do Instituto de Ensino Superior;
VI.pelo Bibliotecário Chefe;
VII.por dois representantes docentes, eleitos por seus pares, com mandato
de 1 (um) ano;
VIII.por um representante discente regularmente matriculado e indicado pelo
órgão estudantil, na forma do seu Estatuto.
§1º O mandato do representante do corpo discente é de 1 (um) ano,
vedada

a

recondução,

sendo

condição

indispensável

estar

regularmente

matriculado, não estar em dependência, ter frequência e desempenho satisfatório
nas disciplinas cursadas e estar em dia com suas obrigações contratuais.
§2º Perderá automaticamente o mandato o representante que deixar de
pertencer à classe representada, ou que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a
5 (cinco) intercaladas.
Art. 9º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) reúne-se
ordinariamente, em cada semestre letivo e, extraordinariamente, quando convocado
pelo Diretor de Ensino, ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos seus membros.
Art. 11 - O Colegiado de Curso (CC), órgão de natureza deliberativa,
normativa e consultiva no âmbito do curso de graduação, é constituído dos
seguintes membros:
I.Pelo Coordenador de Curso, que o preside;
II.Por 5 (cinco) representantes docentes que ministram disciplinas no curso,
eleitos por seus pares, com mandato de 1 (um) ano;
III.Por um representante do corpo discente do curso, escolhido por seus
pares, com mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução por igual período se
atendidos os critérios do Parágrafo Primeiro do Artigo 8º deste Regimento.
Art.12 - O Colegiado de Curso (CC) reúne-se bimestralmente ou
extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente ou a requerimento de 3
(três) de seus membros.
Estas políticas têm como objetivo consolidar práticas institucionais
qualitativas e rever, ampliar e inovar no campo da gestão já que esta é diretamente
articulada com o processo acadêmico. Esta articulação engloba, ainda, a inerência
do compromisso social da Faculdade. Assume, ainda, o papel de orientadora do
funcionamento

institucional, viabilizando

a

corresponsabilidade

dos sujeitos
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envolvidos mediante a participação ativa nos processos de planejamento e
execução do projeto institucional.
Estas políticas compreendem os seguintes compromissos:
 Assumir posição de destaque no processo de desenvolvimento da
sociedade;
 Concentrar, na problemática social, o conhecimento, as inovações e as
tecnologias produzidas nas atividades acadêmicas;
 Expandir relações e parcerias, em todos os níveis, para realização
conjunta de projetos de ensino, pesquisa e extensão;
 Promover sua permanente avaliação institucional e de seu papel social;
 Aperfeiçoar modelo de

gestão com base na

avaliação e

nos

planejamentos institucionais;
 Criar e/ou consolidar estratégias e meios adequados de comunicação, de
modo a atingir a comunidade interna e a sociedade em geral;
 Promover descentralização de decisões e estimular a participação da
comunidade acadêmica na gestão;
 Fortalecer os órgãos colegiados;
 Orientar a ação das diversas instâncias a serviço das atividades-fins;
 Vincular a política orçamentária e financeira aos objetivos da área
acadêmica.

2.5.7 Políticas de responsabilidade social
A responsabilidade social da FAP pauta-se no cumprimento e atenção
aos princípios éticos e das relações de trabalho e de trocas de serviços
educacionais em consonância com os valores morais e éticos da sociedade
brasileira. Adota uma postura ética no desenvolvimento sustentável das relações de
trabalho, no engajamento e compromisso social da IES com a comunidade de
Chapadinha e região e com as organizações governamentais e não governamentais,
que têm agregado à educação básica ações socioeducativas e culturais.
A FAP implantará políticas que estabelecem o compromisso com a
responsabilidade social no desenvolvimento das suas atividades. Neste sentido,
verifica-se: a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos
serviços prestados; a permanente promoção de valores éticos; a realização de
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programas de incentivos à comunidade acadêmica; o estabelecimento de parcerias
com Organizações Não Governamentais (ONG’s) e instituições públicas e etc.
O tema responsabilidade social estará presente nas atividades de ensino
e pesquisa da FAP, por meio de vários mecanismos. Podem ser realizados, por
exemplo, seminários e encontros versando sobre o tema, incentivo aos graduandos,
capacitação profissional por meio de estágios, doações, entre outros.
Na extensão, a FAP desenvolverá atividades sobre temas relevantes que
têm impacto de melhoria na sociedade quanto à inclusão social, desenvolvimento
econômico e social, defesa do meio ambiente e memória cultural.
As iniciativas realizadas contribuirão de forma significativa para o
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida na região onde está inserida, na
medida em que buscarão responder aos anseios da sociedade, observadas as
peculiaridades locais.
No tocante à responsabilidade social, a FAP tem por alvo permanente
promover conceitos e práticas de comprometimento social, gerando valor e
melhorando a qualidade de vida da sociedade e da Instituição. Visa em sua atuação
criar canais de relacionamento e interação com os públicos envolvidos em suas
ações.

2.6 Organização Didático-Pedagógica
2.6.1 Graduação
A política institucional para graduação contempla a expansão e a
diversificação de ofertas de vagas de forma gradativa e responsável. Os cursos
oferecidos na FAP constituem-se um mote para comunidade de Chapadinha
acreditar na responsabilidade social da Instituição, na possibilidade de atendimento
e no potencial de absorção do profissional pelo mercado de trabalho. Os novos
cursos a serem implantados, tanto para os de Licenciatura como para os de
Bacharelado, foram pensados conforme as necessidades do mercado, com planos
de cursos inovadores e a diversidade de oferta de turmas para melhor atender aos
usuários, além de promoverem atualizações curriculares em praticamente todos os
cursos.
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A graduação, sintonizada com o PDI, as Diretrizes Curriculares e o
Projeto Político Pedagógico, tem como princípio a articulação entre teoria e prática,
interdisciplinaridade e flexibilidade. Dispõe de espaços educacionais adequados,
além da sala de aula, ambiente de aprendizagem coletiva, no qual o aluno constrói
uma parte de sua formação sustentada em valores significativos que promovam
aprendizagens coletivas e individuais, a fim de respeitar as diferenças de ritmo e a
heterogeneidade que caracterizam os alunos.
Enfim, a política de graduação da Instituição contempla atividades
complementares, definidas em cada curso, representadas por seminários de
atualização ou de complementação, projetos integrados, projetos de extensão,
programas de iniciação científica, participação em congressos e outros eventos, que
asseguram a interdisciplinaridade e a articulação da academia com o mundo do
trabalho.
As diretrizes para o ensino de graduação são:
 Seleção de Coordenadores (as) de curso pautada por critérios de
qualidade acadêmica e pessoal, que abrangerão a titulação mínima de
mestre, assim como a experiência profissional no magistério de, pelo
menos 5 anos e, se for o caso, com idêntica experiência pessoal prática
além do magistério superior, em outras profissões relacionadas ao curso,
bem como especialmente a afinidade com o projeto do curso e a
potencialidade para trabalhar em conjunto e liderar uma equipe afinada
com o referido projeto;
 Revisão e atualização dos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional;
 Incentivo à prática investigativa a partir da iniciação científica e à
extensão;
 Ampliação e melhoria da infraestrutura, em particular do acervo da
biblioteca e dos laboratórios, e investimento em novas tecnologias;
 Flexibilização nas formas de acesso ao ensino superior;
 Avaliação institucional, com base no Projeto Pedagógico Institucional e no
Plano de Desenvolvimento Institucional, considerando seus princípios e
seus objetivos, para que possam servir de instrumento de gestão, a partir
de indicadores elaborados em sintonia com os objetivos da Instituição;
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As políticas de graduação estão relacionadas às seguintes metas:
 Atender à demanda regional do ensino superior em magistério e em
outros cursos de bacharelados, buscando meios de absorção de
contingentes expressivos de alunos do Baixo Parnaíba Maranhense e Alto
Munim;
 Elaborar propostas curriculares centradas em temáticas relacionadas aos
interesses e demandas dos estudantes, voltadas para a construção de um
saber profissional mais amplo;
 Promover a integração articulando o desenvolvimento da graduação com
as atividades da pós-graduação, pesquisa e extensão;
 Consolidar o processo de avaliação interna dos cursos de graduação e
promover sua avaliação externa, a fim de contribuir para a elevação de
sua qualidade;
 Promover revisão geral dos currículos, tendo em conta sua contínua
atualização, adequação e redimensionamento;
 Avaliar, permanentemente, os cursos, programas e atividades numa
dimensão qualitativa, visando orientar as decisões;
 Promover discussões sobre as reformas e as inovações educacionais e
políticas públicas pertinentes às organizações dos sistemas de ensino,
visando à inserção do universitário nos projetos sociais;
 Preparar o estudante para atuar de forma reflexiva diante do contexto
sócio-político, considerando o conteúdo, as condições prévias e o
produto;
 Estimular a pesquisa, como um processo normal de formação histórica e
condição básica de domínio da realidade circundante;
 Valorizar o desempenho dos professores, assegurando as condições de
trabalho definidas no Plano de Carreira Docente.

2.6.2 Pós-Graduação
O ensino de pós-graduação visa à formação continuada de egressos dos
cursos de graduação, dotando-os de perspectivas de análise para compreender os
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contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais nos quais se dá a atividade
profissional, como condição de intervir na realidade.
Para a efetivação dos programas de pós-graduação ”lato sensu”, a FAP
propõe a oferta permanente de cursos que atendam à demanda profissional
sintonizada com as exigências do mundo do trabalho.

2.6.3 Perfil do egresso
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) se propõe a formar um profissional
com autonomia intelectual e competência polivalente para manejar de forma crítica e
criativa o conhecimento técnico, pautado nos princípios e valores estéticos, políticos
e éticos e comprometido com a prática investigativa, a produção e a difusão do
saber

sistematizado

e

com

a

formação

cidadã,

capacitado

a

participar

conscientemente da evolução do mundo atual. Deve, ainda, ser capaz de fazer uso
de novas tecnologias e de gerir, de forma autônoma e permanente, seu processo de
formação profissional.

2.6.4 Estágio, Atividades Práticas e Trabalho de Conclusão de Curso

2.6.4.1 Estágio

O estágio, compreendido como processo de articulação da teoria à
prática, por meio da reflexão sobre a ação do aluno, será desenvolvido em campos
específicos, segundo as modalidades, tempos e espaços diversificados. Constituirse-á como espaço profícuo para o desenvolvimento da prática investigativa,
subsidiando o Programa de Pesquisa e Extensão, bem como Projetos de Iniciação
Científica.
Para Nóvoa (1992), o profissional competente deve possuir capacidades
de autodesenvolvimento reflexivo, daí a necessidade da formação e valorização dos
saberes, experiências e das práticas.
O estágio será desenvolvido em Instituições conveniadas conforme
normas específicas nos termos dos projetos pedagógicos de cada curso.
O estágio curricular permite o aprimoramento reflexivo ao priorizar quatro
funções básicas:
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1)a relação entre o conteúdo e a prática;
2)a caracterização da Instituição, considerando o seu ambiente interno e
sua relação com o ambiente externo;
3)a reflexão sobre a experiência acumulada pelo discente e a construção
de novos conceitos e posturas e;
4)a descrição analítica do processo sob orientação de supervisores,
reconhecendo-se como sujeito do processo de ensino e aprendizagem quando da
construção do conhecimento.
2.6.5 Coordenação de Estágio
Os coordenadores acompanharão as atividades de estágio e outras práticas,
visando ao alcance dos objetivos:
 Estabelecer relação de cooperação com outras organizações públicas e
privadas;
 Possibilitar a efetiva supervisão e avaliação do estágio curricular;
 Viabilizar o cumprimento das exigências legais do estágio curricular.

2.6.6 Objetivos do Estágio
 Propiciar aos alunos a interação entre teoria e prática, constituindo-se em
espaço de pesquisa;
 Reconhecer as diferentes instituições de ensino e suas configurações
estruturais;
 Possibilitar a participação em processos de inovações pedagógicos;
 Desenvolver habilidades necessárias à formação do profissional.

2.6.7 Sistema de Avaliação do Estágio
A

coordenação

de

estágio

deverá

propiciar

a

discussão

para

implementação de uma metodologia de avaliação permanente do campo de estágio
que tenha caráter participativo e atenda aos princípios estabelecidos no plano de
avaliação institucional, considerando as obrigações das partes envolvidas, o
resultado alcançado, a validade do estágio tanto profissionalmente quanto como
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formação para a cidadania, atendimento das expectativas das instituições cedentes
do campo de estágio e opinião do aluno estagiário e do egresso.

2.6.7.1 Prática profissional e atividades complementares

A prática profissional é entendida como eixo integrador das atividades de
investigação de produção de novos conhecimentos, de implementação e de
avaliação de ações inovadoras. Compreende, no seu bojo, as práticas pedagógicas
desenvolvidas ao longo dos cursos: seminários, projetos de pesquisa, feiras,
estudos de caso, podendo ainda ser enriquecida com tecnologia da informação,
incluindo o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores,
produções dos alunos e situações simuladoras.
As práticas desenvolvidas possibilitarão a inserção do aluno no contexto do
mundo, por meio da vivência de situações práticas de natureza técnico –
administrativa e pedagógica. As atividades complementares transcendem o espaço
acadêmico da IES e do campo de estágio, promovendo a articulação das diferentes
práticas de investigação, atividades de extensão e participação em eventos técnicocientíficos, versando sobre temas pertinentes a área de formação docente.

2.6.7.2 Trabalho e Conclusão de Curso (TCC)

O Projeto de Monografia será elaborado de acordo com as normas
fixadas pelo Colegiado de Curso, tendo sua estrutura formal articulada com as linhas
de pesquisa propostas pelo NUPEX, de acordo com os critérios técnicos
estabelecidos nas normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT),
cursadas nas disciplinas Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa Aplicada.
O Projeto será analisado pelo Coordenador de Prática de Ensino e pelo
professor-orientador, a fim de ser acompanhado durante as práticas educativas
desenvolvidas pelo aluno na Prática de Ensino, Estágio e nas Atividades
Acadêmicas Culturais.
Ao final do último período do curso, o aluno deverá apresentar o TCC a
uma Banca Examinadora, em sessão pública, que poderá está integrada às
atividades da Semana Pedagógica/Feira de Prática de Ensino, e outros eventos que
agruparão temáticas afins.
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2.7 Políticas afirmativas de inclusão social

A proposta de inclusão social que a FAP entende ser de sua
responsabilidade funda-se, prioritariamente, na maior democratização do acesso dos
segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos.
Com a finalidade de implementar uma política institucional de inclusão
social, a FAP definiu como objetivos:
 Ampliar

as

probabilidades

de

acesso

dos

estudantes

negros,

afrodescendentes e indígenas;
 Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que
dificultam esse acesso;
 Apoiar, com ações específicas, a permanência dos alunos no curso
superior.
A FAP contribuirá ainda para reduzir as desigualdades sociais, mediante
o oferecimento de incentivos para estudantes que apresentem hipossuficiência
econômica.
A Instituição em sua atuação buscará participar de programas de acesso
ao ensino superior disponibilizados pelo poder púbico, bem como buscará também
celebrar convênios com instituições engajadas em politicas de inclusão social.
A Instituição oferecerá o desconto de pontualidade, para pagamento da
mensalidade dentro da data de vencimento.

2.8 Divulgação do Projeto Pedagógico Institucional

O Projeto Pedagógico Institucional da FAP representa, em seu conjunto, a
identidade institucional, reflexo de sua inserção regional, prospecção de futuro e
valorização de seus objetivos presentes. Por isso, os princípios defendidos devem
ser apropriados e multiplicados por toda a comunidade acadêmica, possibilitando o
alcance das metas e consecução da missão institucional. Para tanto, há de se
garantir procedimentos formais de sua afirmação e publicidade. Os gestores
institucionais, cada qual em seu âmbito, são os responsáveis pela consolidação do
PPI e, consequentemente, sua divulgação.
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2.9 Responsabilidades e desafios impostos

O PPI impõe, por seu caráter estratégico, uma série de responsabilidades
aos gestores institucionais. Primeiro, porque requer profundo conhecimento dos
princípios e conceitos declarados e exige a implementação de posturas de
planejamento e de construção de métodos e formas de atuação orgânica. Também,
porque expõe o caráter crítico que deve permear a educação, enfrentando-se as
contradições presentes no processo de conhecimento, ao tempo em que impõe o
necessário reconhecimento de suas limitações e possibilidades em prol da
transformação social. Imprime, ainda, o necessário aprimoramento da cultura
institucional na medida em que indica o compartilhamento de valores orientadores
de todas as práticas acadêmicas como diretriz, explicitando as contradições
inerentes de posicionamentos conceituais e políticos diversos, advindos, muitas
vezes, de formações distintas e focadas em modelos de conhecimentos
conservadores e fragmentados.
Abordar a articulação de atividades práticas e teóricas, ênfase em
currículos e programas baseados em habilidades e competências, a valorização dos
saberes pessoais/profissionais/culturais de alunos e professores, a ampliação dos
princípios voltados para o compromisso social, etc., trazem, em si, o espectro da
mudança, e promovê-la representa ação de grande responsabilidade, possível
somente se assumida e defendida coletivamente e de forma qualificada.
Cabe à Instituição a competente idealização e consolidação de recursos e
de políticas de sustentação necessárias à efetiva continuidade de implementação do
presente PPI.
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3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS PARA
DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO

Durante a vigência do presente PDI, a Faculdade do Baixo Parnaíba
pretende ofertar os seguintes cursos de graduação e pós-graduação “lato sensu”.

3.1 Graduação

ANO
PRETEN
DIDO
2017
2017

VAGA
P/AN
O

CURSO

Engenharia
de
Produção/Bacharelado
Educação do Campo: Ciências da
Natureza,
Matemática/
Licenciatura

60

TURNO
DE
FUNCION
A
MENTO
Diurno/
Noturno

C.H.

SEMESTRE

DCNs

10

80

Diurno/
Noturno

DCNs

8

2017

Direito/Bacharelado

80

Diurno/
Noturno

DCNs

10

2018

Educação do Campo: Ciências
Humanas e Sociais/Licenciatura

80

Diurno/
Noturno

DCNs

8

2018

Tecnologia
Precisão

80

DCNs

5

2019

Engenharia Mecânica/Bacharelado

100

DCNs

10

2019

Tecnologia
em
Gestão
Produção Industrial

80

DCNs

5

2019

Educação Especial/Licenciatura

100

DCNs

8

2020

Fisioterapia/Bacharelado

80

DCNs

10

2020

Estética e Cosmética/Bacharelado

80

DCNs

7

DCNs

7

DCNs

7

2020
2020

em

Mecânica

Segurança
Trabalho/Bacharelado
Sistemas
Informação/Bacharelado

de

de

do
de

80
100

Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
Diurno/
Noturno
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3.2 Pós-Graduação
ANO
PRETENDIDO

CURSO

VAGAS
P/ANO

Em andamento

Docência de Ensino Superior

40

TURNO DE
FUNCIONA
MENTO
Diurno/Noturno

40

Em andamento

Gestão e Supervisão
Educacional

C.H.

SEMES
TRES

420

3

Diurno/Noturno

420

3

Em andamento

Psicolinguística

40

Diurno/Noturno

420

3

Em andamento

Psicopedagogia

40

Diurno/Noturno

480

3

Em andamento

Alfabetização e Letramento

40

Diurno/Noturno

420

3

Em andamento

Direito Educacional

40

Diurno/Noturno

480

3

Em andamento

Saúde Pública

40

Diurno/Noturno

420

3

Em andamento

Massoterapia

25

Diurno/Noturno

360

3

Em andamento

Acupuntura

40

Diurno/Noturno

780

4

2017

Ciências Jurídico-Políticas

60

Diurno/Noturno

360

2

2018

Educação Inclusiva

40

Diurno/Noturno

420

3

2018

Língua Inglesa

40

Diurno/Noturno

480

3

2018

MBA Gestão Empresarial

40

Diurno/Noturno

780

4

2018

Mesoterapia

40

Diurno/Noturno

780

4

40

Diurno/Noturno

780

4

40

Diurno/Noturno

780

4

40

Diurno/Noturno

780

4

2018

2020

MBA de Finanças e
Controladoria
Mestrado Profissional em
Educação
Mestrado Acadêmico

2020

Interdisciplinar em
Desenvolvimento Humano
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4 PERFIL DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

4.1 Corpo docente

O perfil do docente da Instituição está condicionado à ação interdisciplinar
em seus cursos, sobretudo pela formação específica de cada professor e a relação
íntima de natureza interdisciplinar das disciplinas de cada curso com as áreas de
conhecimento e a formação integral e integrada dos alunos. Considera-se, ainda,
que um profissional deva manifestar, no exercício de suas funções, um conjunto de
habilidades, competências e experiência profissional acadêmica e, ainda, um regime
de trabalho e titulação acadêmica que corresponda aos padrões exigidos e
constantes no Plano de Carreira Docente, homologado conforme Processo nº.
46223.002257/2011-43, publicado no D.O.U. nº 83 de 03 de maio de 2011 e pela
legislação vigente, com critérios bem definidos, em processo de implantação a partir
do segundo semestre do ano de 2010 e acompanhado permanentemente.

4.1.1 Requisitos de titulação e experiência profissional do corpo docente

O corpo docente está estruturado de acordo com o Regimento Interno da
Faculdade, no Artigo 92, na forma abaixo descrita:
 Professor Titular – que tem como requisito básico, pós-graduação em
nível de doutorado e tenha mais de 5 anos de trabalho dedicados à
Instituição.
 Professor Adjunto – que tem como requisito básico, pós-graduação em
nível de doutorado.
 Professor Assistente – que tem como requisito básico, curso de pósgraduação em nível de mestrado.
 Professor Auxiliar – que tem como requisito básico, e insubstituível, a
graduação

e

pós-graduação

em

nível

de

especialização

com

comprovação de exercício de atividades de produção científica que o
habilita ao exercício da função.
A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade pode
dispor de Processo Seletivo para Professores Visitantes e de Professores Horistas,
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estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes da
carreira.
4.1.2 Critérios de seleção e contratação dos professores
A seleção exigida para o ingresso em qualquer dos cargos mencionados
no item anterior deverá guardar estreita correlação entre a área de formação e de
atuação do docente.
De acordo com o Plano de Carreira, Artigo 15, todo docente contratado
pela Instituição será classificado na primeira referência do nível correspondente à
sua titulação acadêmica e experiência docente:
 Ter certificado de graduação e pós-graduação “lato” ou “stricto sensu”;
 Possuir experiência de ensino universitário de graduação;
 Prestar processo seletivo;
 Possuir experiência de ensino de graduação ou pós-graduação;
 Possuir título de doutor, ou equivalente;
 Possuir experiência de ensino universitário de graduação ou pósgraduação e ter, no mínimo, 5 (cinco) anos dedicados à Instituição.
A contratação do docente deverá ser feita por regime de trabalho,
observando no processo de seleção os seguintes requisitos, conforme o Artigo 8º,
parágrafo 2º do Plano de Carreira Docente:
 Titulação acadêmica;
 Experiência acadêmica;
 Trabalhos publicados;
 Plano de pesquisa coerente com o perfil da Instituição.
A contratação de professores para os semestres letivos dar-se-á através
do processo seletivo de títulos e provas didáticas. E seus vencimentos serão
calculados de acordo com a seguinte equação: carga horária X hora trabalho X fator
7%, o qual já inclui o descanso semanal remunerado (Artigo 320, 81º da CLT).

4.1.3 Políticas de qualificação e plano de carreira do corpo docente

O corpo Docente da FAP está amparado por Plano de Carreira Docente,
devidamente homologado pela autoridade competente, conforme Processo nº.
46223.002257/2011-43, publicado no D.O.U. nº 83 de 03 de maio de 2011.
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A FAP investe numa política relacionada à demanda de qualificação
continuada, em serviços, do corpo funcional, vinculada à valorização dos espaços
internos, das atitudes e do trabalho de equipe, através de ações compartilhadas
contribui para que o trabalho, realizado por todo o grupo, garanta a qualidade e o
usufruto dos serviços pela comunidade acadêmica e pela comunidade externa,
considerando os seguintes compromissos fundamentais:
 Ampliar o programa de formação docente e técnica, nos diferentes níveis,
buscando padrões de qualidade compatíveis com as circunstâncias do
meio e da realidade institucional;
 Complementar a implantação do Plano de Carreira dos Docentes,
valorizando o estímulo à titulação, à qualificação e ao desempenho
acadêmico;
 Promover a valorização dos trabalhadores da Instituição, como diretriz
fundamental para a consecução dos objetivos institucionais;
 Definir uma política de formação continuada seja em nível de qualificação
ou de formação para atualização do quadro funcional conforme as
exigências da IES;
 Conceder, gradativamente, regime de tempo integral aos docentes,
compatível com a dedicação à pesquisa e extensão, além da docência;
 Implantar mecanismo para constituir um corpo docente com capacidade
efetiva de orientação científica aos alunos;
 Promover as melhorias das condições ambientais de trabalho.
O referido processo de qualificação docente deverá atender aos docentes
integrantes do quadro funcional e aos recém-formados, objetivando sua posterior
absorção pelo quadro através de sua participação em cursos de pós-graduação
stricto sensu, compreendendo mestrado e doutorado, programas de pós-doutorado e
formação continuada em serviço para aprofundamento de experiências nas áreas
específicas de atuação. A participação dos professores nos programas de
qualificação de docentes poderá ocasionar seu afastamento integral ou parcial no
que se refere às suas obrigações.
A qualificação mediante cursos, programas e atividades desenvolver-se-á
na IES ou em outras instituições nacionais ou internacionais. A política de
qualificação da Instituição está pautada na existência de um Plano Institucional de
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Formação, organizado no Programa de Formação Continuada de Docentes que é o
ponto de partida para a qualidade de ensino, contribuindo, sobremaneira, para o
atendimento das necessidades da sociedade na busca de soluções para os
problemas provenientes das mudanças coletivas e ambientais.
Possibilitar aos docentes a busca de um contínuo aperfeiçoamento faz da
Faculdade uma Instituição comprometida com a excelência do ensino, levando em
conta a pesquisa como princípio educativo.
O Plano Institucional de Formação, constante no Programa de Formação
Continuada de Docentes da FAP, em andamento, deve sistematicamente ser revisto
e atualizado para que se consiga atingir um número cada vez maior de mestres e
doutores na Instituição, considerando que o seu maior objetivo é formar e qualificar
os docentes da Faculdade, tendo como meta ampliar cada vez mais o percentual de
qualificação do corpo docente.
Quando do afastamento para cursos de pós-graduação “lato sensu” ou”
stricto sensu”, o docente receberá da mantenedora Auxílio/Bolsas de Estudo. Tais
cursos deverão obedecer aos seguintes prazos:
 até 6 (seis) meses, para cursos de aperfeiçoamento e especialização;
 até 30 (trinta) meses, para cursos de mestrado;
 até 48 (quarenta e oito) meses, para cursos de doutorado;
 até 12 (doze) meses, para programas de pós-doutorado.
Os prazos, acima fixados só poderão ser prorrogados com a aprovação
do CONSENS, do CEPEX, e a aquiescência da Diretoria de Ensino e dos
Colegiados de Cursos a que estiver vinculado o docente. A FAP se compromete em
investir de forma significativa na qualificação de seus professores através da oferta
de cursos de pós-graduação em níveis de especialização, mestrado e doutorado,
que serão disciplinados pelo Plano de Carreira Docente.
Serão implantadas também linhas de ações no decorrer das atividades
Acadêmicas:
 Acordo com Instituições de Ensino Superior Nacionais e Internacionais
para a realização de curso de pós-graduação “lato sensu” e “stricto
sensu”, que oportunize aos professores da IES em 2 anos e meio a
formação de no mínimo 02 mestres e 01 doutor;
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 Intercâmbio com Professores e Instituições de Ensino Superior Nacionais
e Internacionais, visando à troca de experiências e o aprofundamento
científico, tecnológico e cultural, necessários ao processo de Formação
Continuada, em serviço dos docentes desta Instituição;
 Convênios com Instituições de Ensino Superior (IES) públicas oficiais e
particulares nacionais e / ou internacionais, que dispõem da Tecnologia
avançada para o Ensino a Distância, através do uso da INTERNET, como
via de acesso para a qualificação profissional do Centro;
 Organização de Cursos de Extensão e Simpósios, Mesas Redondas,
Oficinas pedagógicas, Teleconferências para os Professores do Centro,
com carga horária de no máximo 40h, considerando os conteúdos
programáticos das disciplinas dos cursos oferecidos a serem trabalhados
pelos

professores

convidados,

de

comprovada

competência

que

desenvolvam suas funções profissionais em instituições educacionais
locais ou nacionais;
 A FAP se propõe a criar um jornal trimestral e uma revista anual que
permita a divulgação dos trabalhos científicos de seus professores e de
seus alunos, com vistas a incentivar a pesquisa e a produção intelectual.

4.1.4 Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores

A Instituição organizou o seu quadro docente em Regime de Trabalho de
tempo integral, parcial e especial (horista), sendo que os docentes contratados para
o exercício de 40 horas ou de 20 horas deverão apresentar as comprovações de
titulação acadêmica, experiência acadêmica, trabalhos publicados e planos de
pesquisa coerente com o perfil e a missão desta IES.
A meta da Instituição, para os cursos a serem implantados na vigência do
presente PDI, no que diz respeito ao Regime de Trabalho em Tempo Integral,
Parcial ou Especial, deverá estar em conformidade com o descrito no Plano de
Carreira Docente.
Com esta perspectiva, computando-se os cursos em andamento e os que
serão implementados, os percentuais globais da Instituição, de docentes com
Tempo Integral e Tempo Parcial, devem, na vigência do presente PDI, subir em pelo
menos, 50%.
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Poderá haver contratação de Professor Substituto, por prazo determinado
na forma da legislação, para substituições eventuais de corpo docente, o prazo total
de contratação de professor substituto, incluídas as renovações ou prorrogações,
não poderá ser superior a dois anos, excetuando-se os casos de substituição de
professor em licença, situação em que o período de contratação poderá ser
equivalente ao da licença.
As substituições eventuais são aquelas realizadas para suprir a falta de
docente, decorrente de demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para
tratamento de saúde, licença-gestante e pedido de licença para realização de
estudos, de acordo com a legislação vigente.

4.1.5 Cronograma de expansão do corpo docente
QUANTITATIVO/CARGA HORÁRIA: 20h

CLASSE

QUALIFICAÇÃO

2016

2017

2018

2019

2020

AUXILIAR

ESPECIALIZAÇÃO

9

0

-

-

-

ASSISTENTE

MESTRADO

11

14

16

18

20

ADJUNTO

DOUTORADO

1

2

3

4

6

TITULAR

PÓS DOUTORADO

-

-

2

2

3

21

16

21

24

29

TOTAL

QUANTITATIVO/CARGA HORÁRIA: 40h

CLASSE

QUALIFICAÇÃO

2016

2017

2018

2019

2020

AUXILIAR

ESPECIALIZAÇÃO

15

11

9

7

2

ASSISTENTE

MESTRADO

9

12

15

18

21

ADJUNTO

DOUTORADO

1

1

2

3

4

TITULAR

PÓS - DOUTORADO

2

2

2

2

3

27

26

28

30

30

TOTAL
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4.2 Corpo Técnico-Administrativo

O Corpo Técnico Administrativo da FAP é composto por todos os
contratados cuja função na instituição ou curso não seja a ministração regular de
aulas.
A IES conta com 10 técnicos administrativos: 01 bibliotecário, 02 auxiliares
de biblioteca, 03 secretários de curso, 01 secretária acadêmica, 01 funcionário
responsável pelo Controle Acadêmico e 03 apoios administrativos/finanças. Todos
possuem Curso Superior.

4.2.1 Critérios de seleção e contratação, políticas de qualificação e plano de carreira
do corpo técnico-administrativo

O Plano de Carreira Técnico-administrativo atende às necessidades
peculiares da Instituição, assegurando viabilidade técnica e está condizente com as
possibilidades financeiras de sua Mantenedora. Constitui-se num instrumento
essencial para garantir a exequibilidade de um planejamento estratégico e,
consequentemente, a execução da política de gestão de pessoas para os setores
técnico e administrativo da Instituição.
O Plano de Carreira do técnico administrativo, homologado conforme
Processo nº. 46223.002257/2011-43 e publicado no D.O.U. nº 83 de 03 de maio de
2011, com critérios definidos, foi implantado a partir do segundo semestre de 2010.
O pessoal técnico-administrativo é contratado para ingresso na Instituição
mediante processo seletivo que inclui:
 Cadastramento;
 Análise de currículo e entrevista;
 Avaliação psicológica;
 Exames médicos;
 Período de experiência de 90 (noventa) dias.
A política de gestão de pessoas encontra-se em fase de implementação,
sendo realizados levantamentos e análises do perfil do técnico-administrativo
através da titulação, faixa etária, regime de trabalho e distribuição por setor.
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A política de qualificação para o corpo técnico-administrativo tem como
objetivos:
 Modernizar e melhorar a base organizacional da gestão de pessoas na
IES;
 Promover a valorização dos recursos humanos da Instituição, como
diretriz fundamental para a consecução dos objetivos institucionais;
 Adotar os princípios da educação continuada nos programas de formação
e qualificação dos trabalhadores;
 Recompor e manter o quadro de pessoal técnico-administrativo em
adequadas condições de formação e atualização profissional;
 Melhorar e modernizar as condições de trabalho, visando garantir o
desenvolvimento de inovação da gestão dos processos de trabalho, a
assimilação de novas linguagens e de tecnologia e a melhoria dos
serviços prestados;
 Implantar

um

Plano

de

carreira

para

os

funcionários

técnico-

administrativos.
Os técnico-administrativos que estão realizando sua formação inicial
recebem apoio financeiro equivalente a 50% do valor da mensalidade, em se
tratando da formação realizada em outras Instituições. No caso de o funcionário
estudar na própria Faculdade, seja em nível de Graduação ou Pós-Graduação, o
desconto é também de 50%, conforme o curso pretendido. É importante ressaltar
que tais valores são oferecidos àqueles cuja formação efetua-se em áreas de
interesse da Instituição.
4.2.1 Cronograma de expansão do quadro Técnico-Administrativo
QUANTITATIVO/CARGA HORÁRIA: 44h
CLASSE

2016

2017

2018

2019

2020

I

4

7

7

3

8

II

6

6

6

10

10

III

9

9

9

10

10

TOTAL

19

22

22

23

28
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5 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO

5.1 Estrutura Organizacional

5.2 Órgãos Executivos

5.2.1Diretoria de Ensino

Compete a Diretoria de Ensino


Administrar, coordenar e fiscalizar a Faculdade e representá-la ativa e
passivamente junto aos poderes público e judiciário e/ou instituições de
direito privado;

 Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Ensino Superior e do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
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 Elaborar o plano de atividades da Faculdade e submetê-lo ao CONSENS;
 Elaborar e submeter ao CONSENS a proposta orçamentária a ser
encaminhada à Mantenedora;
 Elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo
aos órgãos competentes, depois de apreciado pelo CONSENS;
 Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;
 Zelar pela manutenção da ordem e disciplina da IES, respondendo por
abuso ou omissão;
 Propor a Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico
administrativo;
 Autorizar as publicações sempre que estas envolvam responsabilidade da
Faculdade;
 Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Interno da
Faculdade e demais normas pertinentes;
 Resolver os casos omissos no Regimento Interno da FAP e demais
normas pertinentes;
 Convocar as eleições para a escolha dos representantes dos corpos
docente e técnico-administrativo;
 Baixar Resoluções referentes às deliberações dos Órgãos Colegiados
que preside;
 Baixar Portarias e demais atos normativos de sua competência;
 Criar órgãos vinculados a Diretoria de Ensino para assessorar,
administrar, controlar, coordenar, planejar e supervisionar as atividades
específicas;
 Criar comissões temporárias ou permanentes, para apoiar ou subsidiar o
estudo de assuntos específicos, de acordo com sua natureza;
 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no
Regimento Interno da Faculdade.

Compete à Coordenadoria de Cursos de Graduação:
 Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso (CC);
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 Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus
professores, respeitadas as especificidades e coordenar as atividades
correlatas;
 Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas, da
pesquisa e extensão, bem como executá-los, após de aprovados pelo CC;
 Pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações e alunos
transferidos ou diplomados;
 Subsidiar o processo de avaliação dos docentes, tutores, supervisores e
monitores

ligados

ao

curso

com

a

finalidade

de

promover

o

aprimoramento desses profissionais nos cursos presenciais e a distância;
 Opinar sobre admissão, promoção ou afastamento de seu pessoal
docente;
 Aprovar o plano de trabalho e o calendário anual de atividades
acadêmicas, bem como a proposta orçamentária da Coordenadoria, sob a
aquiescência da Diretoria de Ensino;
 Propor a admissão de monitor;
 Representar a Coordenadoria junto às autoridades e órgãos da
Faculdade;
 Convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria;
 Coordenar, avaliar e supervisionar o curso de graduação, fazendo cumprir
o regime acadêmico, os programas de ensino e as cargas horárias das
disciplinas e demais atividades;
 Fazer cumprir as exigências para a integração curricular, providenciando
documentação necessária, ao final do curso, para fins de elaboração de
Histórico Acadêmico dos concludentes e expedição dos diplomas;
 Coordenar a organização de eventos, semanas de estudos, ciclos de
debates, no âmbito do curso;
 Promover juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), estudos
e atualizações dos conteúdos programáticos, das práticas de ensino e de
novos paradigmas de avaliação de aprendizagem e do curso;
 Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem
como a assiduidade e pontualidade dos professores, alunos e do seu
pessoal técnico-administrativo;
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 Apresentar, semestralmente, à Diretoria de Ensino o relatório das
atividades acadêmicas e administrativas;
 Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente ou técnicoadministrativo, apresentando documentação pertinente;
 Sugerir

medidas

que

visem

ao

aperfeiçoamento

das

atividades

acadêmicas e administrativas, bem como opinar sobre assuntos
pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor de Ensino;
 Subscrever e disponibilizar, se necessário, o quadro de notas do
aproveitamento de provas, exames e relação de faltas, para o
conhecimento dos alunos;
 Opinar sobre pedidos de abono e justificativas de faltas, de afastamentos,
licenças, assim como fazer comunicação de atrasos e saídas antecipadas
do seu quadro de professores e de técnico-administrativo, encaminhando,
no encerramento da frequência mensal, à consideração do Diretor de
Ensino para despacho conclusivo;
 Encaminhar, mensalmente, à Diretoria de Ensino, para apreciação e
providências da Mantenedora quanto à estatística sobre a movimentação
dos alunos (trancamentos de matrícula, transferências, abandonos,
relação de alunos matriculados e transferidos, etc.), e do quadro de
professores e dos técnico-administrativos (pedidos de rescisão, dispensa
para participação em programas de qualificação, férias e outros
afastamentos, etc);
 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no
Regimento Interno da Faculdade.

Os Coordenadores de Curso integrarão o CONSENS, na forma do
Regimento Interno da Faculdade.
Compete à Secretaria Acadêmica e ao Sistema de Registro e Controle
Acadêmico
 Organizar os serviços de secretaria e de apoio acadêmico dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação;
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 Organizar o controle acadêmico, de modo que garanta a segurança,
correção dos serviços, registros e se assegure a preservação dos
registros e documentos acadêmicos dos Cursos de Graduação e PósGraduação;
 Expedir e subscrever a correspondência fundamentada nos registros
acadêmicos da Faculdade;
 Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e matrículas, os
quais serão publicados por ordem do Diretor de Ensino;
 Trazer em dia a coleção de leis, regulamentos, despachos e ordens de
serviço;
 Atender as pessoas em assunto de sua atribuição;
 Manter atualizadas os dossiês de registros dos alunos;
 Manter atualizadas as pastas de registros de professores e dos técnicosadministrativos;
 Não permitir a presença de pessoas estranhas e manter a ordem no
ambiente de trabalho;
 Exercer as demais atribuições previstas em lei, no Regimento Interno da
Faculdade e no Estatuto da Mantenedora.
A Secretaria Acadêmica compreende os serviços de organização do
atendimento, sistema de registro e controle acadêmico e expedição e registro de
diplomas e ou certificados dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação disciplinados
pela Diretoria de Ensino, por meio da Secretaria do Sistema de Registro e Controle
Acadêmico (SERCA), em conformidade com resolução específica na forma deste
Regimento.

5.2.2 Diretoria Administrativa (Coordenadoria de Planejamento e Gestão e
Secretaria Geral)
A Diretoria Administrativa, órgão executivo para assuntos de natureza
administrativa, é exercida pelo Diretor Administrativo, designado pela Mantenedora.
A Diretoria Administrativa gerencia as atividades relacionadas ao
planejamento de:
I. Recursos Humanos;
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II. Patrimônio;
III. Planejamento e Gestão;
IV. Recursos Orçamentários e Financeiros.
O Diretor Administrativo, em suas ausências e impedimentos legais é
substituído por um servidor designado pelo Conselho de Administração.
Compete ao Diretor Administrativo:
 Gerenciar a execução da política administrativa e financeira da
Faculdade;
 Coordenar as ações de planejamento e gestão nos seus aspectos de
recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários;
 Cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Interno da
Faculdade e as deliberações dos órgãos colegiados.

5.2.3 Diretoria de Patrimônio (Infraestrutura, Biblioteca e Laboratórios)

A Diretoria de Patrimônio, órgão executivo de natureza patrimonial,
material e de serviços gerais é administrada pelo Diretor de Patrimônio, designado
pela mantenedora.
A Diretoria Patrimonial gerencia as atividades relacionadas à construção e
adaptação das instalações de infraestrutura, bem como, manutenção e conservação
dos bens móveis e imóveis existentes e adquiridos.
5.3 Órgãos deliberativos e normativos:
 Conselho de Ensino Superior (CONSENS);
 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX);
 Colegiados de Cursos (CC)

O Conselho de Ensino Superior (CONSENS)

é o órgão máximo de

natureza normativa, consultiva e deliberativa, de planejamento educacional,
composto dos seguintes membros: Diretor de Ensino; Diretor Administrativo; Diretor
de Patrimônio; Coordenador de Curso; Coordenador Instituto de Educação Superior
(ISE); um representante do corpo docente eleito por seus pares; um representante
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do corpo discente eleito por seus pares; um representante do corpo técnicoadministrativo eleito por seus pares; um representante da Mantenedora por ela
indicado; e um representante da comunidade, indicado em lista tríplice pelas classes
representativas, escolhidas e designado pela Diretoria de Ensino.

Compete ao Conselho de Ensino Superior (CONSENS):
 Elaborar e aprovar seu próprio Regimento;
 Aprovar o Regimento Interno da FAP, suas alterações e emendas, na
forma estabelecida pela

legislação educacional, submetendo-o

à

aprovação do Órgão Federal competente, quando a natureza das
alterações o exigir;
 Aprovar o Plano de Atividades da Faculdade;
 Decidir sobre as questões de Ensino, Pesquisa e Extensão e da
Administração;
 Deliberar, nos limites da legislação em vigor, sobre a criação,
incorporação, suspensão e extinção de cursos ou habilitações de
graduação

e

pós-graduação,

a

serem

aprovadas

pelos

órgãos

competentes da Administração Federal;
 Aprovar alterações curriculares e publicá-las nos termos da legislação
vigente;
 Homologar

a

indicação

de

professores

para

contratação

pela

Mantenedora;
 Decidir os recursos interpostos dos demais órgãos, em matéria didáticocientífica e disciplinar;
 Apreciar o relatório anual da Diretoria de Ensino;
 Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento da
Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam
submetidos pelo Diretor de Ensino;
 Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;
 Fixar normas para organização dos cursos de graduação e de pósgraduação;
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 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no
Regimento Interno da Faculdade.
 Parágrafo Único. As decisões previstas nos incisos I, II, III, e IV
dependem de homologação da Mantenedora.

À Coordenadoria do Instituto Superior de Educação (ISE), integrante do
CONSENS, compete:
 Assessorar a Diretoria de Ensino no exercício das atividades acadêmicas
do ISE;
 Coordenar e supervisionar as atividades de ensino e prestação de
serviços à comunidade;
 Coordenar ações de planejamento e avaliação de atividades acadêmicas,
objetivando sua integração com a comunidade;
 Estimular a participação do ISE em reuniões culturais, didático-científicas
e desportivas;
 Compete ao Colegiado de Cursos do Instituto Superior de Educação:
 Fixar as diretrizes gerais dos cursos;
 Elaborar o currículo dos cursos e suas alterações com a indicação das
disciplinas, ementas e respectivas cargas horária, de acordo com as
diretrizes curriculares emanadas do Poder Público;
 Promover a avaliação dos cursos;
 Deliberar sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
 Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;
 Articular a formulação, execução e avaliação do projeto institucional de
formação de professores, base para os projetos pedagógicos específicos
dos cursos; e,
 Exercer outras atribuições de sua competência, na forma da legislação
vigente específica para o ISE, ou que lhes forem delegadas pelos demais
órgãos colegiados superiores.
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Compete ao Colegiado de Curso do Instituto Superior de Educação (ISE):
 Fixar as diretrizes gerais dos cursos;
 Elaborar o currículo dos cursos e suas alterações com a indicação das
disciplinas, ementas e respectivas cargas horárias, de acordo com as
diretrizes curriculares emanadas do Poder Público;
 Promover a avaliação dos cursos;
 Deliberar sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
 Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;
 Articular a formulação, execução e avaliação do projeto institucional de
formação de professores, base para os projetos pedagógicos específicos
dos cursos; e,
 Exercer outras atribuições de sua competência, na forma da legislação
vigente específica para o ISE, ou que lhes forem delegadas pelos demais
órgãos colegiados superiores.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) é um órgão deliberativo,
normativo e consultivo, em matéria de natureza acadêmica; é constituído dos
seguintes membros:
 pelo Diretor de Ensino;
 pelo Diretor Acadêmico;
 pelo Diretor Administrativo;
 Pelo Coordenadores de Cursos;
 pelo Coordenador do Instituto de Ensino Superior;
 pelo Bibliotecário Chefe;
 por dois representantes docentes, eleitos por seus pares, com mandato
de 1 (um) ano;
 por um representante discente, regularmente matriculado e indicado pelo
órgão estudantil, na forma do seu Estatuto.
Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX):
 Elaborar o seu próprio regimento, submetendo-o à aprovação do
Conselho de Ensino Superior;
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 Fixar diretrizes e políticas de ensino, pesquisa, extensão;
 Fixar normas acadêmicas complementares às do Regimento Interno da
Faculdade sobre processo seletivo, currículos, avaliação, aproveitamento
de estudos, além de outros congêneres;
 Aprovar o Edital do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de
graduação e suas normas específicas;
 Aprovar e encaminhar ao Conselho de Ensino Superior (CONSENS),
mediante parecer, proposta de criação e extinção de cursos de graduação
e pós-graduação;
 Aprovar as normas de funcionamento de Estágios Supervisionados, de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Atividades Acadêmicas
Complementares e de Monitoria;
 Apreciar e emitir parecer sobre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão;
 Aprovar o Calendário Acadêmico;
 Deliberar, em primeira instância, ou em grau de recurso, sobre qualquer
matéria de sua competência;
 Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades da Faculdade, bem como opinar sobre assuntos pertinentes
que lhe sejam submetidos pelo Diretor de Ensino;
 Dar parecer sobre a composição dos currículos e suas alterações e
decidir sobre questões relacionadas à sua aplicabilidade;
 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas no Regimento
Interno da Faculdade e as que recaiam no âmbito de sua competência.

Colegiado de Curso (CC) é um órgão de natureza deliberativa, normativa
e consultiva, no âmbito do curso de graduação, é constituído dos seguintes
membros:
 Pelo Coordenador de Curso, que o preside;
 Por 5 (cinco) representantes docentes que ministram disciplinas no curso,
eleitos por seus pares, com mandato de 1 (um) ano;
 Por um representante do corpo discente do curso, escolhido por seus
pares, com mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução por igual
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período se atendidos os critérios do Parágrafo Primeiro do Artigo 8º do
Regimento Interno da Faculdade.

Compete ao Colegiado de Curso (CC):
 Aprovar o Plano de Ensino das disciplinas que compõem os currículos
dos cursos;
 Avaliar o desenvolvimento do Plano de Ensino, analisando as articulações
entre objetivos, conteúdos programáticos, procedimentos de ensino e de
avaliação;
 Analisar os resultados de rendimentos dos alunos, o desempenho de
alunos, professores e do curso, com vistas à intervenção didático,
acadêmico e administrativa no processo de avaliação institucional;
 Aprovar a programação de ensino, iniciação à pesquisa e atividades de
extensão;
 Aprovar normas específicas para o Estágio Supervisionado, para
elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
Atividades Acadêmicas Complementares (ACC) e para Monitoria a serem
encaminhadas ao CEPEX.
A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e ao
público em geral, pela Instituição, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao
seu bom funcionamento, respeitados os limites da Lei e Regimento, a liberdade
acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos. Compete, principalmente, à Mantenedora promover adequadas
condições de funcionamento da Instituição, colocando-lhe à disposição os bens
móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos,
assegurando-lhe suficientes recursos financeiros e custeio.
A Mantenedora reserva-se à administração orçamentária, financeira e
patrimonial da Instituição, podendo delegá-la, no todo ou em parte, ao Diretor de
Ensino. Dependem de homologação da Mantenedora as decisões dos órgãos
executivos ou Colegiados da Instituição que importem em aumento de despesas. A
Mantenedora goza de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão
financeira e disciplina nos termos da Lei e do Regimento Interno da IES.
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5.4 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas

5.4.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo, propositivo
responsável pela concepção, implantação, avaliação e atualização contínua do
Projeto Pedagógico dos Cursos, bem como sua consolidação.
Tem como atribuição contribuir na elaborar do Projeto Pedagógico dos
Cursos de Graduação (PPC), propondo, caso seja necessário, redefinição de novos
parâmetros conceituais e fundamentos, pautados na legislação vigente.
A constituição e composição do NDE estão regulamentadas em
Resolução Interna, nos termos da legislação.

5.4.2 Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NUPEX)

O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NUPEX) é o órgão
responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das
políticas acadêmicas da FAP, tem como coordenador o Diretor Acadêmico. Dentre
as funções, competências e atribuições do NUPEX destacam-se: integrar ensino,
pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação; implantar o Programa de
Iniciação Científica, destinado a alunos dos cursos de graduação e implantar o
programa de bolsas para a pós-graduação.
Em relação à pesquisa, o NUPEX tem como objetivos identificar e
estabelecer linhas prioritárias para a Faculdade nas áreas de conhecimento
relevantes para a comunidade acadêmica; apoiar a formação e a consolidação de
grupos de pesquisa; sistematizar o acompanhamento e a avaliação permanente dos
projetos de pesquisa; promover a divulgação das pesquisas realizadas; identificar
fontes de captação de recursos e desenvolver instrumentos de pesquisa e prestação
de serviços.
No que se refere à extensão, o NUPEX busca desenvolver programas,
projetos, cursos e eventos de modo a orientar a formulação do programa de
extensão, visando à integração ensino e pesquisa, bem como estimular programas
interdisciplinares e multidisciplinares junto à comunidade e desenvolver ações que
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contribuam para a melhoria da qualidade de vida do cidadão de Chapadinha e da
região.
5.4.3 Núcleo de Leitura e Produção Textual

O Núcleo de Leitura surgiu a partir da constatação da realidade local e
regional, de que muitas pessoas sabem ler e escrever, mas não conseguem
interpretar o que leem. Realidade mais específica de alunos das escolas públicas,
muitas vezes filhos de pais analfabetos, inseridos em ambientes onde não há
incentivo à leitura, o que contribui para alto índice de evasão e repetência escolar.
Esse problema estende-se ao Ensino Médio, quando nos resultados do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do vestibular verifica-se que o maior problema
dos alunos é com a leitura e compreensão das questões, dados referendados pelas
estatísticas publicadas.
Essa realidade, aliada à informação de que ainda há muitos brasileiros
que não têm contato com o livro e sequer conhecem uma biblioteca pública, motivou
a criação do Núcleo de Leitura e Produção Textual, ligado à biblioteca, com o
objetivo de implantar ações no sentido de incentivar o hábito de leitura nos alunos.
O Programa desenvolve ações que estimulem a leitura, a formação de
leitores críticos e proficientes, por meio de dinâmicas de grupo, exposições orais e
escritas, painéis integrados, fórum de debates e outras atividades sugeridas pelos
alunos, tais como, práticas de leitura e de escrita; participação em Campanhas de
incentivo à leitura, em nível local, regional ou nacional; contato com textos
formativos, informativos, técnicos, narrativos, dissertativos, publicitários, literatura e
lazer para aprofundar os conhecimentos, bem como práticas da leitura visando à
compreensão de ideias básicas e periféricas dos textos, interpretação de fatos,
desvelamento de contradições subjacentes e atividades lúdicas e artísticas
relacionadas aos bens culturais.

5.4.3 Núcleo de Atividades Acadêmicas Culturais (NAAC)

O Núcleo de Atividades Acadêmicas Culturais (NAAC) abre possibilidades
para criação de projetos culturais oportunizando à comunidade acadêmica
revelações, compreensões, críticas e transformações na realidade local.
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Nesse sentido, a FAP constitui-se um espaço dinâmico de produção de
novos sentidos e preocupa-se com uma visão ampla e inclusiva da arte e do fazer
artístico, do protagonismo estudantil, da cultura e da solidariedade.
Objetiva a criação de espaços de convivência no interior da Instituição,
democratizando o acesso da comunidade (crianças, adolescentes, jovens, adultos e
terceira idade) às diversas atividades artístico-culturais.

6 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO

A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) tem o propósito de atender ao
corpo discente por meio de ações didático-pedagógicas em consonância com a
concepção presente nas Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da
Educação Básica e em cursos de Bacharelados.
Dessa forma, o acesso do corpo discente à Faculdade dar-se-á por meio
de processo seletivo, que tem como finalidade avaliar as competências adquiridas
na educação básica pelos candidatos e possibilitar o ingresso, considerando o limite
de 680 vagas anuais.

6.1 Apoio Pedagógico e Financeiro

A Secretaria Acadêmica, responsável pelo registro e o controle
acadêmico, executa a matrícula inicial dos alunos, com prazos estabelecidos em
Edital e no Calendário Acadêmico, instruído pelo regulamento, ato formal de
ingresso nos cursos e de vinculação à Instituição. A Secretaria Acadêmica está
diretamente ligada às Coordenações dos Cursos.
A Coordenação dos Cursos oferece aos alunos serviços de apoio
pedagógico nas áreas de Língua Portuguesa (Leitura e Produção Textual) e Arte,
Cultura e Lazer (Festival de Poesia, Coral, Grupos de Danças e de Artes Cênicas e
Torneios Esportivos)
A efetivação do atendimento dar-se-á pela disponibilização de:
 quadro docente qualificado;
 acervo bibliográfico com títulos diversificados e atualizados;
 multimeios interligados à Internet;
 programa de pesquisa e iniciação científica;
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 programas de extensão;
 programa de monitoria;
 programa de nivelamento;
 infraestrutura organizada com salas de aulas e outras dependências, ,
em adequado estado de conservação, luminosidade e ventilação;
 equipamentos e insumos básicos;
 ambiência acolhedora que propicie a todos, sem distinção, condições
favoráveis de estudos para a produção intelectual.
Estas ações são entendidas pela Instituição como imprescindíveis e se
somam à outras essenciais para o desenvolvimento acadêmico, principalmente às
que dizem respeito às experiências pedagógicas e de vida dos alunos, consideradas
no projeto pedagógico dos cursos e disciplinadas no Regimento Interno da IES,
quando contemplou a participação do Corpo Discente nos órgão de colegiados.
A Instituição dispõe de uma parceria com o Governo Federal, através do
Programa Universidade para Todos (PROUNI), com concessão de bolsas de
estudos em regime parcial e integral. No mesmo formato, a IES implantou o
Programa de Bolsas da Faculdade do Baixo Parnaíba (PROFAP), com concessão
de bolsa parcial e integral para alunos do Município de Chapadinha e circunvizinho
podendo ser utilizado como desconto no percentual de 30% a 50% sobre o valor da
mensalidade ou Auxílio Transporte para o deslocamento.
A Diretoria Administrativa tem a responsabilidade do atendimento destes
alunos, com disponibilidade de um profissional técnico-administrativo para o
Programa que estabelece, para aquisição de bolsas, os critérios a seguir:
 Ter estudado todo o Ensino Médio em escola pública;
 Ter baixa renda;
 Ser professor da Rede Oficial Pública Municipal ou Estadual;
 No caso do PROUNI, ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e obtido a nota mínima divulgada pelo Ministério da Educação.
A FAP dispõe, ainda, do PROUNI municipal, programa oriundo da
parceria com a Prefeitura de Chapadinha, por meio de convênio que estabelece
como pagamento a prerrogativa de encontro de contas que transforma o percentual
do Imposto Sobre Serviço (ISS) a ser pago pela Instituição, em bolsas de estudos
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para estudantes oriundos de famílias com renda inferior ao salário mínimo. Os
percentuais variam de 50% a 100% na mensalidade
Apoia, também, as iniciativas do aluno quanto a criação e implementação
de organizações como Empresa Júnior, Balcão ou Feira de Negócios, Feira
Pedagógica e outros.
Outra forma de atendimento aos alunos é a ouvidoria que permite à
Instituição avaliar suas políticas e estratégias de ação, principalmente no tocante às
questões relativas ao relacionamento com a comunidade acadêmica, atendendo às
demandas expressas pelos alunos.
Os Programas e atividades acima destacados, desenvolvidos pela IES,
ficam sob a responsabilidade da Diretoria de Ensino e Administrativa, auxiliada pela
Organização Administrativo-Acadêmica da Instituição.

6.2 Estímulo à Permanência

A FAP desenvolve ações que visam assegurar o acesso e a permanência
do aluno por meio de programas como:
 Programa de Apoio Psicopedagógico, sob responsabilidade de um
profissional especializado nas áreas de Psicopedagogia Clínica e
Psicologia (Autoestima).
 Atendimento individualizado na Biblioteca e nos Laboratórios.
 Programa de Nivelamento por meio da oferta de curso de Português,
Matemática e Ciências Sociais, Noções Básicas de Informática, Formação
e Organização de Atitudes Acadêmico-científicas-culturais, Oficina de
leitura e Produção Textual, Oficina de Biodança e Oficina de Filosofia.
Com a finalidade de apoiar o corpo discente no desenvolvimento de sua
trajetória acadêmica, a FAP manterá o compromisso de viabilizar o ingresso, o
acesso e permanência dos alunos, com a concessão de bolsas de estudos próprias
e em parcerias. Pretende, ainda, acompanhar a trajetória dos alunos desde a
entrada no nível superior até sua inserção no mercado de trabalho.
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6.3 Organização Estudantil

A FAP está organizada em um ambiente democrático, de participação,
autonomia e responsabilidade social. Empenha-se em desenvolver ações voltadas
para a valorização da pessoa humana, entendida como um ser em relação com o
outro e com o mundo sociocultural, tendo como princípios o diálogo crítico, criativo e
ético, possibilitando a formação de profissionais íntegros, capazes de interferir no
mundo em constante transformação, visando a uma educação de excelência, que
permita colaborar com a promoção de uma sociedade mais justa e solidária.
Para tanto, incentiva a participação dos alunos nas representações
estudantis dos colegiados superiores: Conselho de Ensino Superior (CONSENS),
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX), Colegiado de Curso(CC), bem
como o fortalecimento do Centro Acadêmico (CA) de cada curso, contemplados na
estrutura organizacional da gestão acadêmica nos termos do Regimento Interno da
Faculdade.

6.4 Acompanhamento dos Egressos

Considerando a proposta de formar profissionais com autonomia
intelectual e competência para manejar de forma crítica e criativa a ação
profissional, pautado nos princípios e valores estéticos, políticos e éticos, e
comprometido com a prática investigativa, a produção e a difusão do saber
sistematizado e com a formação do cidadão, a FAP oferece o Programa de
Acompanhamento de Alunos Egressos por meio de Projetos de Cursos de
Formação Continuada e de Cursos de Atualização Profissional (Organização de
estudos acadêmicos, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Sociologia, Filosofia,
Matemática, Libras, Organização Escolar, Tecnologia da Educação, Educação e
Meio Ambiente), bem como de Oficinas, Seminários e Fóruns de Educação.
O programa de acompanhamento do egresso, vinculado à política de
extensão será coordenado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX), órgão
ligado à Diretoria Acadêmica da IES, que conta com o Grupo Estruturante, formado
por professores e alunos dos cursos de Letras, Pedagogia e Administração.
A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) compreende que, ao formar um
profissional para atuação no mundo do trabalho, capaz de fazer uso de novas
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tecnologias e de gerir de forma autônoma e permanente, precisa acompanhar as
atividades desenvolvidas pelos egressos, envolvendo-os em Programa de Formação
Continuada, por meio de cursos de especialização em Docência do Ensino Superior,
Psicolinguística, Supervisão e Gestão Escolar, Alfabetização e Letramento, Direito
Educacional, Psicopedagogia Clinica e Institucional, Língua Inglesa, Direito
Educacional e Saúde Pública. A Instituição oferece desconto de 50% sobre o valor
da mensalidade aos alunos egressos.

7 INFRAESTRUTURA

A FAP dispõe de estrutura física adequada para execução das atividades
acadêmicas.
7.1 Infraestrutura física

As instalações físicas da FAP estão localizadas na cidade de
Chapadinha/MA, na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, 1.492 – Centro com
aproximadamente 2.500 m² de área construída.
Atualmente a instituição disponibiliza para o desenvolvimento de
atividades acadêmico-cientifico-culturais destinados a professores e alunos dos
Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Desportiva e de Lazer,
Letras, Pedagogia e Serviço Social, nos turnos matutino, vespertino e noturno, a
estrutura a seguir:
 11 (onze) salas de aulas;
 uma sala para coordenação de cada curso;
 uma sala para atendimento psicopedagógico;
 uma sala para atendimento de nivelamento;
 uma sala para a Comissão Própria de Avaliação;
 duas salas de Professores;
 uma brinquedoteca;
 uma biblioteca;
 dois laboratórios de informática;
 uma sala para o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NUPEX);
 quadra poliesportiva aberta para a prática de esporte;
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 auditório Profa. Teresa Pflueger, com capacidade para 350 pessoas,
destinado às apresentações de cunho acadêmico, técnico-científico e
cultural, como conferências, palestras, seminários, debates, workshops,
dentre outras;
 espaços de convivência que incluem uma área aberta e outra fechada,
funcionando nesta última, serviços terceirizados de lanche, com estrutura
dotada de mesas, cadeiras e balcão, atendendo à demanda da
comunidade acadêmica nos três turnos letivos.

7.1.1 Instalações Administrativas

O Controle Acadêmico e a Secretaria Acadêmica funcionam em salas
próprias com ar condicionado, equipamentos e recursos humanos para suas
atividades. A Secretaria é equipada com três microcomputadores com sistema de
controle acadêmico SWA Sistema Acadêmico Jacad, Sistema de Medianeira-PR,
com suporte virtual através de conexão remota, ao qual se destina à execução das
matrículas acadêmicas, impressão de históricos e diários, sendo operados por 02
funcionárias capacitadas pelo programa de formação em serviço.

7.2 Biblioteca

A biblioteca da FAP oferece serviços de emissão de carteira para
usuários, consulta local para usuários, empréstimos domiciliares para docentes e
discentes, elaboração de fichas catalográficas e normalização de trabalhos
acadêmicos. A preocupação com o aprimoramento da estrutura e dos serviços
oferecidos pela biblioteca repercutiu no investimento em instalações físicas, em
equipamentos e acervo, buscando, em relação a esse último, atender às
especificidades de cada curso. Assim, a biblioteca da FAP conta com:
I - Instalações e gestão de pessoas que contemplam:
 ambiente equipado para estudo individual e em grupo;
 3 (três) computadores para uso dos alunos (consulta ao acervo);
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 3 (três) computadores para a gestão da biblioteca: sendo, 2 (dois) para a
movimentação do acervo – empréstimo/devolução e 1 (um) para a
administração;
 acervo inteiramente à disposição dos alunos, mas sob as normas da
Biblioteca;
 acervo à disposição da comunidade externa, mas sob as normas da
Biblioteca;
 presença da bibliotecária responsável pelos serviços, em tempo integral;
 pessoal de apoio.
II – Acervo

A biblioteca da FAP dispõe de acervo atualizado contendo 10.860 (dez
mil, oitocentos e sessenta) exemplares e 3.252 (três mil, duzentos e cinquenta e
dois) títulos 324 (trezentos e vinte e quatro) periódicos e ainda 419 (quatrocentos e
dezenove) DVDs.
O atendimento ao usuário ocorre de 2ª a 6ª feiras das 8h às 22h e aos
sábados até às 18h. O corpo técnico-administrativo da biblioteca está formado por
três profissionais, sendo uma bibliotecária e dois auxiliares.
A biblioteca conta com 12 (doze) cabines individuais para trabalho dos
alunos e 20 (vinte) mesas para trabalho em grupo, com 10 (dez) cadeiras cada uma,
totalizando 200 (duzentos) assentos.
Os serviços da biblioteca compreendem o planejamento, a organização e
o controle dos serviços de seleção e processamento técnico do acervo bibliográfico,
bem como o atendimento e assessoria aos alunos, tanto para o uso adequado das
fontes de informação, como em relação à pesquisa bibliográfica.

7.3 Laboratórios
7.3.1 Laboratórios de Informática

A comunidade acadêmica conta com 2 (dois) laboratórios de informática,
com 60 (sessenta) computadores, ligados em rede, e com acesso a softwares
apropriados para os cursos, além de 2 (dois) computadores servidores, sendo 1
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(um) para compartilhamento da internet e do sistema acadêmico e outro para
compartilhamento da rede.

7.3.2 Laboratórios Didáticos

O curso de Pedagogia conta com uma creche organizada em uma
comunidade específica, definida por professores e alunos, por tempo limitado, mas
suficiente para o estágio dos alunos do curso, obedecendo aos padrões
estabelecidos para Educação Infantil. A FAP possui também uma brinquedoteca
montada, em espaço fixo para atividades didático-pedagógicas e propõe-se a utilizar
este espaço em projetos de extensão a serem realizados durante os anos de
vigência deste PDI.

7.4 Recursos tecnológicos e áudio visuais

A Faculdade conta com recursos modernos para apoio às atividades
acadêmico - cientificas.

Tabela 2: Recursos tecnológicos e áudio visuais.
DESCRIÇÃO

TOTAL

Televisor

4

Projetor de imagem

10

Tela de projeção

1

Caixas acústicas

3

Microfones

3

Caixa amplificada

2

Amplificador

1
DESCRIÇÃO

TOTAL

A FAP disponibiliza, ainda, rede de comunicação tecnológica para facilitar
o acesso da acadêmica e externa às informações, por meio da Internet, Intranet e
Comut. Os aparelhos são solicitados pelos professores na coordenação de cada
curso com agendamento prévio.
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7.4.1 Recursos para informação e comunicação

A FAP conta com uma página na internet que oferece as informações
sobre os cursos, incluindo carga horária, número de vagas, objetivos e estrutura
curricular, além de notícias sobre eventos, projetos e programas desenvolvidos pela
IES.
Outras ferramentas de comunicação existentes na FAP são o informativo
FAP INFORMA que divulga, bimestralmente, as atividades acadêmicas realizadas
pela Instituição, e a Revista Acadêmica da FAP, em versão eletrônica, que
representa importante instrumento de sistematização e divulgação de seu trabalho
de produção acadêmica e científica.
Há ainda na Instituição a utilização de urnas manuais para que alunos,
professores e comunidade em geral expressem suas opiniões acerca da IES. Além
disso, cartazes, outdoors, programas de rádio, manual do aluno, quadro de avisos e
outras mídias são utilizadas, sempre que necessárias, para intensificar a
comunicação interna e externa.

7.5 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a
portadores de necessidades especiais

A educação inclusiva constitui-se atualmente um desafio do sistema
educacional, pois não está somente associada ao acesso à educação, mas sim e,
principalmente, à permanência do deficiente na Instituição, sem qualquer tipo de
discriminação.
A inclusão exige o atendimento, em iguais condições independentemente
das características físicas, desvantagens ou dificuldades que essas pessoas
possam apresentar.
A FAP, com a finalidade de se constituir uma Instituição inclusiva que
respeita as diferenças e atende às necessidades especiais da comunidade, se
compromete a criar e manter um ambiente que permita a igualdade de
oportunidades, possibilitando a participação total e irrestrita dos deficientes em todas
as atividades e serviços disponibilizados pela IES.
Nesse sentido, para os alunos com deficiência física, a Instituição
apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos alunos nos
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espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); cadeiras de roda
disponibilizadas

nas

dependências

da

Instituição;

vagas

reservadas

no

estacionamento; rampas com corrimãos facilitando a circulação de cadeiras de roda;
elevador; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o
acesso a cadeiras de roda; barras de apoio nas paredes dos banheiros; toaletes,
lavabo e bebedouros com altura acessível aos cadeirantes, balcões adaptados na
biblioteca e professor habilitado para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Em relação aos deficientes visuais e auditivos, a FAP está comprometida,
caso seja solicitada, a disponibilizar meios que possibilitem o acesso e permanência
desde o início até a conclusão do curso.
A Instituição colocará à disposição das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, sempre que necessário, ajuda de técnicos que permitam o
acesso, em igualdade de condições, às atividades acadêmicas e administrativas.
Além disso, proporcionará programas internos de capacitação para a
educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de informações sobre as
características essenciais necessárias ao aprendizado das pessoas com deficiência;
cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e, cursos
para atendimento em linguagem de sinais.
A FAP possui normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a
professores, alunos e funcionários com deficiência, com o objetivo de coibir e
reprimir qualquer tipo de discriminação.
Para a sociedade, propõe-se a realizar campanha de sensibilização
destinada a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentem contra
o direito das pessoas a serem iguais, permitindo, desta forma, o respeito e a
convivência com as pessoas com deficiência.
Os cursos de licenciatura da FAP terão, como componente obrigatório em
seus currículos, a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e os de
bacharelado contarão com a disciplina como componente optativo.
Desta

forma,

registra-se

o

compromisso

da

Faculdade

com

a

acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado aos deficientes ou com
mobilidade reduzida.
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8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

8.1 A Avaliação Institucional
Avaliação Institucional é um processo que busca produzir conhecimentos
e informações para reflexão sobre o alcance da missão institucional da FAP que se
propõe a Formação de Professores de Educação Básica e de Profissionais
Bacharéis, comprometidos com o desenvolvimento humano, cultural, científico e
tecnológico sustentável, considerando às exigências do mundo contemporâneo.
Assim, a avaliação é entendida como um ponto de partida para as mudanças
necessárias na Instituição.
A avaliação institucional levará em conta as condições favoráveis ao
produto final, consistindo na análise que avalia o todo da Instituição, considerando
as atividades - meio e as atividades - fim, além dos recursos para a consecução de
tais atividades em consonância com o que estabelece a legislação atual, que indica
como “finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da
expansão da sua oferta, o aumento permanente de sua eficácia institucional e
efetividade acadêmica e social”.
Contempla, por sua vez, a análise global e integrada das várias
dimensões: relações estruturais, compromissos, atividades e responsabilidades,
dessa forma, privilegia as seguintes etapas: avaliação interna e externa,
realimentação e difusão dos resultados.
A avaliação interna entendida como uma retrospectiva crítica, socialmente
contextualizada, é constituída na discussão coletiva e democrática do trabalho
realizado. Sendo processual, visa produzir conhecimentos e informações.
A avaliação externa será feita nos termos da legislação vigente,
respeitando a identidade e as diversidades dos cursos. Serão, portanto, utilizados
dados resultantes do Sistema Nacional de Avaliação Superior, incluída a Avaliação
Institucional, a Avaliação das Condições de Ensino, quando do processo de
credenciamento e recredenciamento da Instituição, autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos cursos, e do Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (ENADE), quando da inclusão dos cursos no referido Exame.
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8.2 Objetivos

para

Avaliação e

Acompanhamento do Desenvolvimento

Institucional

8.2.1 Objetivo Geral

Elevar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão, qualificando a gestão
acadêmica e administrativa, com vistas a assegurar o pleno desempenho
institucional na oferta de serviços educacionais à comunidade.

8.2.2 Objetivos Específicos
 Aperfeiçoar o Programa de Avaliação Institucional pautado nos princípios
estabelecidos pelo SESU/MEC guardando coerência com a missão da
FAP;
 Sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para que
entendam

a

avaliação

como

um

processo

de

identificação

e

desenvolvimento de ações, visando a superação de bloqueios de
comunicação entre os diferentes níveis e grupos de indivíduos na
instituição;
 Proceder ao diagnóstico institucional por meio da coleta e análise dos
registros sobre processos didático-pedagógicos, identificando causas de
evasão, perfil dos alunos e sistematizar as informações para divulgação
na comunidade;
 Desenvolver a cultura da avaliação sistemática, cultivando valores que
conduzam a permanente melhoria da qualidade do ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmica, considerando os interesses dos docentes
e discentes, administrativos e da comunidade, nas áreas de atuação da
FAP;
 Assegurar a qualidade da ação da educação superior, por meio da oferta
de cursos que atendam às exigências da sociedade contemporânea;
 Identificar as condições de ensino oferecidas aos discentes mediante
análise do perfil do corpo docente, das instalações físicas e da
organização didático-pedagógica;
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 Propor modificações nas atividades acadêmicas e de gestão, legitimando
cursos e programas que atendam aos interesses da sociedade;
 Atualizar o banco de dados demonstrativo das atividades de ensino,
pesquisa e extensão fomentando processos criativos e participativos e
melhorando o fluxo das informações;
 Contribuir

para

o

estabelecimento

de

políticas

acadêmicas

e

administrativas sintonizadas com os interesses da comunidade e as
demandas de desenvolvimento da sociedade a fim de proceder a
implementação de ações e consolidação de projetos.

8.3 Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)

A Comissão de Avaliação Institucional, responsável pela coordenação do
processo de avaliação interna e externa, é composta por:
 Docentes;
 Técnicos – Administrativos;
 Discentes;
 Comunidade Externa.
A CPA tem a competência de proceder à avaliação interna dos cursos,
junto à comunidade acadêmica e do desempenho institucional, consolidando dados,
de modo a apresentar aos gestores e divulgá-los junto à comunidade.

8.3.1 A Autoavaliação

A Autoavaliação da FAP levará em consideração os indicadores internos
e externos, priorizando-se os internos que são relevantes para o desenvolvimento da
Instituição,

assim

considerando

os

configurar-se
princípios

da

como

um

instrumento

participação,

de

legitimidade,

democratização,
continuidade

e

sistematização, com vistas a apresentar dados quantitativos e qualitativos relativos
aos produtos e processos em curso, permitindo identificar fatores condicionantes do
processo e buscar alternativas viáveis para solução dos problemas identificados.
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8.3.2 Metodologia

Constituída a Comissão Própria de Avaliação Institucional cumprem-se as
seguintes etapas:
 a) Planejamento – visa a definição de prazos, formas e atribuições dos
diversos segmentos. Incluem-se aqui as ações de melhoria contínua em
consonância com o PDI.
b) Sensibilização - assegura o envolvimento da comunidade acadêmica na
construção e desenvolvimento da proposta de avaliação. Permeia o
processo de avaliação onde são desenvolvidas as ações: palestras,
seminários, mesas redondas, conversas, debates, reflexões, reuniões,
utilizando-se cartazes, folders, publicações, além de aproveitar os
veículos de comunicação disponíveis, de forma a atingir a sociedade.
A Comissão de Avaliação, nesta primeira fase, procederá à análise dos
documentos relativos ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(SINAES), objetivando a coleta de sugestões que venham subsidiar a proposta do
Projeto de Autoavaliação da FAP, como forma de subsidiar reflexões, discussões
nos seminários e mesas redondas.
O

processo

de

sensibilização

tem

continuidade

na

fase

de

desenvolvimento do projeto, sendo necessário uma permanente comunicação da
CPA com as coordenações dos cursos, a coordenação administrativa e a
comunidade externa a fim de otimizar os resultados.
c) Desenvolvimento - O desenvolvimento do processo de Autoavaliação
procede da seguinte forma:
 Coleta dos Dados
Os instrumentos para coleta de dados serão compostos por questionários
eletrônicos, sendo preenchidos pelos discentes, docentes e técnico-administrativos,
possibilitando análise do desempenho docente em sala de aula, desempenho do
discente nas disciplinas, especialmente em termos de dedicação e a oportunidade
de descrever a infraestrutura física colocada à sua disposição pela IES e criticar seu
próprio desempenho.
Para responder a dimensão qualitativa, serão realizados momentos
coletivos de avaliação em Seminários, no qual todas as Coordenações de Cursos
estarão procedendo a avaliação de suas ações com vistas a um olhar coletivo.
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Nessa dimensão quantitativa, os questionários terão questões fechadas e
abertas para apresentação de comentários e sugestões para todos os segmentos
que compõem a Instituição e expressarão uma análise mais individualizada e
voltada para ações mais setoriais. A aplicação se dará por meio do portal do aluno e
portal do professor disponíveis no site www.fapeduca.com, no período previsto no
calendário acadêmico.
Contará com a participação de monitores ou representantes de turmas,
previamente selecionados e devidamente orientados pelo coordenador do trabalho,
os quais deverão divulgar amplamente à comunidade acadêmica os procedimentos
para acesso e preenchimento dos questionários.
Serão realizados, ainda, grupos focais constituídos de forma participativa
por docentes e discentes como forma de conhecer as percepções dos atores sociais
sobre a realidade estudada.
 Tratamento dos Dados

Após a coleta dos dados, o tratamento será feito em seguida, utilizandose dos recursos do software SWA - Sistema Acadêmico, que também será utilizado
para a apresentação dos resultados, que constará basicamente de tabelas, gráficos
e algumas medidas de tendência central e de dispersão. Nos resultados serão
destacadas as Disciplinas, a Diretoria de Ensino, Coordenação de Curso, Secretaria
Acadêmica, Secretaria dos Cursos, Infraestrutura, Biblioteca, Laboratórios de
Informática, Ginásio Esportivo, entre outros, não necessariamente nesta sequência.
As informações serão utilizadas após a sumarização dos dados, as
médias obtidas por cada docente serão divulgadas pela Coordenação de Curso.
Após o processamento dos dados os relatórios serão encaminhados às
Coordenações dos Cursos, onde estará disponibilizada a avaliação obtida por cada
docente, segundo a avaliação dos discentes, para análise pelos docentes, bem
como, o relatório das informações apresentadas nos questionários respondidos
pelos docentes.
As informações obtidas serão analisadas de forma articuladas e
integradas entre si. Os dados quantitativos armazenados em banco de dados serão
analisados por modelos analíticos, através de classificação e medição.
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Além disso, a produção das informações, quando da realização da
autoavaliação institucional, envolverá toda a comunidade acadêmica: Direção de
Ensino, Coordenadores, Docentes, Discentes, Técnicos - administrativos, Membros
da comunidade externa.
A coleta das informações, feita de forma articulada, possibilitará a
compreensão da realidade da Instituição como um todo.
Na avaliação de desempenho institucional os aspectos a serem avaliados,
estão em conformidade com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 de 9 de
outubro de 2014.
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
 Funcionamento do planejamento;
 Avaliação dos programas, projetos de melhoria contínua;
 Ações de mudanças como resultados da autoavaliação;
 Projeto Pedagógico Institucional.
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
 Objetivos, finalidades da FAP;
 Perfil dos alunos ingressantes;
 Coerência entre as práticas educativas e as práticas mencionadas no
PDI;
 Realização do PDI com suas limitações e possibilidades;
 Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico dos Cursos.
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
 Contribuição da FAP para o município;
 Interação da FAP com o contexto social;
 Inclusão e atenção a discentes desfavorecidos;
 Ações para promoção da cidadania;
 Relação com o setor público/produtivo e mercado de trabalho;
 Características e pertinência das atividades de Educação, Lazer, Cultura
Cidadania e Solidariedade.
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Ensino
 Diretrizes Curriculares e Projeto Pedagógico dos Cursos;
 Necessidade de revisão dos Currículos;
 Critérios orientadores da atualização curricular;
 Encontros para discussão dos currículos.
Pesquisa
 Política de formação de pesquisadores;
 Coerência entre a produção científica e a missão da FAP;
 Inter-relação entre ensino-pesquisa;
 Cadastramento de grupos de pesquisa /produção dos professores;
 Auxílio à participação em eventos científicos.
Extensão
 Impacto da extensão na comunidade interna e externa;
 Política para a extensão;
 Integração com a pesquisa e o ensino;
 Avaliação da extensão.
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
 Informações sobre a realidade;
 Frequência/atualidade e abrangência da comunicação;
 Sistemática de informação/coordenação dos cursos;
 Meios/canais de comunicação.
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
 Ingressantes e Egressos;
 Planos de estudos;
 Procedimentos de interesse do aluno;
 Participação dos discentes em projetos com docentes;
 Discentes bolsistas.
Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
 Clima institucional;
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 Seleção, contratação e aprimoramento;
 Progressos de assistência e melhoria da qualidade de vida do pessoal;
 Grau de satisfação do pessoal;
 Experiência profissional.
 Formação e capacitação do corpo docente e corpo técnico-administrativo.
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
 Gestão institucional;
 Autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados;
 Gestão democrática;
 Participação

de

docentes,

técnicos,

discentes

e

sociedade

civil

organizada;
 Sistema de registro acadêmico;
 Organização, informatização, agilidade no atendimento e diversificação de
documentos disponibilizados.
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
 Relação entre o proposto no PDI e o orçamento;
 Verbas têm sido suficiente para os cursos;
 Controle da execução orçamentária;
 Regularidades no pagamento de pessoal/Obrigações Trabalhistas.
Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física
 Espaços: laboratórios/biblioteca;
 Funcionalidade: adequação à realidade dos estudantes com deficiência;
 Salas: espaço, instalações hidrosanitárias, área de convivência.
Os dados pesquisados serão consolidados em Relatórios que serão
apresentados pela CPA à comunidade acadêmica, objetivando rever e atualizar o
projeto acadêmico e sócio-político, promovendo a qualidade e a coerência das
atividades desenvolvidas na Instituição, considerando os indicadores de resultados
observados. Dessa forma, os resultados consolidados pela CPA serão apresentados
aos gestores e divulgados junto à comunidade acadêmica com vistas a proceder o
repensar coletivo da instituição sobre os compromissos assumidos com a sociedade,
gerando:
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 Implantação de mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas e de
gestão;
 Melhoria e revisão do Projeto Institucional da IES;
 Melhor compreensão e aperfeiçoamento das inter-relações e função de
ensino, pesquisa e extensão da IES.
A responsabilidade social da FAP pauta-se no cumprimento e atenção aos
princípios éticos e das relações de trabalho e de trocas de serviços em consonância
com os valores morais e éticos da sociedade brasileira. Adota-se uma postura ética
no desenvolvimento sustentável das relações de trabalho, no engajamento, no
compromisso social da IES com a Comunidade de Chapadinha e do Baixo Parnaíba
e com as organizações governamentais e não governamentais.
Nesta perspectiva, a Instituição tem desenvolvido as seguintes práticas
pedagógicas:
 Definição do perfil do corpo docente da FAP a partir de sua produção
científica, implementando ações para a melhoria do desempenho
profissional, pessoal e institucional;
 Conhecimento da situação dos ingressantes nos cursos oferecidos pela
instituição com vistas a fortalecer o atendimento das necessidades
emergentes;
 Definição do perfil dos cursos implantados na Instituição, sua adequação
às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao desempenho e aceitabilidade
social;
 Conhecimento dos programas de extensão, sua articulação com o ensino
e a pesquisa e consonância com as necessidades e demandas do
entorno social;
 Construção do perfil da pós-graduação e identificação da capacidade
instalada e das ações necessárias ao fortalecimento e ampliação;
 Definição do perfil dos técnico-administrativos;
 Conhecimento das condições estruturais e de recursos humanos da
instituição com definição de ações de comunicação entre as diferentes
unidades da IES;
 Definição do perfil socioeconômico e cultural dos discentes e redefinição
de uma política de atendimento ao discente.
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9 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

9.1 Estratégias de Gestão Econômico Financeiro

A Faculdade do Baixo Parnaíba é mantida com recursos originários da
arrecadação de todos os serviços prestados pelo Centro Regional de Ensino
Superior Arno Kreutz Ltda., mantenedora da IES.
TABELA 3 – Estrutura Orçamentária de Receita e Despesas.
ANO
Cód.

2016

2017

2018

2019

2020

99,99 %

99,98 %

99,95 %

99,95 %

99,98 %

0,01%

0,02%

0,05%

0,05%

0,02%

30%

30%

30%

30%

30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RECEITA

01

Mantenedora

02

Outros

DESPESA
01

Pessoal e encargos sociais

02

Benefícios assistenciais

Fonte: Setor Financeiro CRESU.

9.2 Plano de Investimento

A FAP possui autonomia orçamentária e financeira, sendo que as metas,
objetivos e cronogramas de desembolso são definidos e aprovados pelo conselho da
Mantenedora e pelo CONSENS, que anualmente redimensiona o seu plano de ação
mediante a distribuição interna de seu orçamento, o aumento da participação dos
recursos próprios no total dos recursos destinados as despesas de capital e custeio
da Instituição.
As políticas de atendimento como expansão, implementação constantes
na organização acadêmico-administrativas e financeiras são contempladas conforme
as demandas e exigências apresentadas e fixadas no PDI, assim como as
apontadas pela CPA, que avalia as fragilidades e as necessidades apontadas pela
comunidade acadêmica e externa.
Dessa forma, as ações e metas fixadas no PDI da FAP como relevantes
consideram os aspectos financeiros e orçamentários relacionados a seguir:
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 aumento da participação de recursos próprios no total do orçamento anual
da Instituição;
 aumento do percentual dos recursos destinados as atividades-fim;
 proposição e manutenção de um calendário plurianual de apresentação
de proposta de orçamento interno e de apreciação da execução
orçamentária anual;
 adoção

do

planejamento

estratégico

como

prática

institucional

indispensável as atividades operacionais de cada exercício;
 respeito ao Plano de Desenvolvimento Institucional como fundamento
determinante na alocação do orçamento interno.

9.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução
A projeção das despesas para o período de 2016 a 2020 está em
conformidade com as ações e metas previstas no PDI da IES.

2016

2017

2018

2019

2020

Ensino, Pesquisa e Extensão

58%

59%

61%

62%

63%

Outros Gastos de Pessoal

39%

39%

37%

36%

35%

Acervo Bibliográfico e Infraestrutura

3%

5%

5%

5%

5%

9.4 Cronograma de Execução das ações previstas para os próximos cinco
anos

Com vista à redefinição das políticas de ensino a Faculdade do Baixo
Parnaíba propõe-se a implementar as ações implantadas e apresenta o cronograma
de execução das atividades previstas neste PDI.
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9.4.1 Ações a serem implementadas de 2016 a 2020
ANO

AÇÕES

2016

2017

2018

2019

2020

Ofertar processo seletivo para alunos ingressantes

X

X

X

X

X

Promover a reestruturação administrativa e de seus
setores visando adequado cumprimento de sua
missão e objetivos

X

X

X

X

X

X

X

Expandir vagas por meio da oferta de novos cursos
Contratar profissionais por meio de processo seletivo
próprio

X

X

X

X

X

Adquirir novos equipamentos e insumos básicos

X

X

X

X

X

Ampliação da estrutura física com vistas a melhorias
das condições ambientais de trabalho

X

X

X

X

X

Construir novas salas de aula para atendimento à
demanda oriunda da implantação de novos cursos

X

Produzir catálogo de cursos oferecidos
Ampliar e renovar o acervo bibliográfico de acordo
com atualização das edições

X

Implantar Laboratório de Línguas Estrangeiras

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Reestruturar e atualizar os currículos dos cursos nos
termos da legislação vigente

X

X

X

X

X

Reelaborar dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
vigentes, através do NDE em conformidade com as
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação

X

X

X

X

X

Acompanhar as implementações
Pedagógicos dos Cursos oferecidos

X

X

X

X

X

X

X

X

Promover o intercâmbio e a cooperação com
instituições de ensino dos diversos níveis de ensino,
tendo em vista o desenvolvimento da educação, da
cultura, das artes, das ciências e da tecnologia

X

X

X

Criar o Fórum permanente “AgregaFAP”

X

X

X

dos

Projetos

Atualizar o Plano de Carreira dos Docentes e TécnicoAdministrativos
Promover estratégias
constante

de

marketing

intensiva

e

X
X

X

Estimular a criação de núcleos de investigação
técnico-científica e de extensão, buscando incentivar
a dedicação docente e a participação discente e
organizar espaço físico para o desenvolvimento de
tais atividades
Estimular a realização de Projetos de pesquisa e
iniciação científica

X

X

X

X

X

Estimular a realização de Projetos de extensão
relacionados direta ou indiretamente aos problemas
sociais básicos da Cidade de Chapadinha e Região
do Baixo Parnaíba

X

X

X

X

X

Promover estudos transdisciplinares, que favoreçam a
criação e a inovação no ambiente acadêmico

X

X

X

X

X

Estimular ações relativas à educação inclusiva

X

X

X

X

X

Realizar de encontros, fóruns, seminários, ciclos de
palestras, exposições, mostras científicas

X

X

X

X

X
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Publicar o FAP INFORMA, a FAP Academic Research
(Revista Acadêmica da FAP) e o caderno de
Resumos da FAP

X

Implementar o programa de formação continuada do
corpo docente e corpo técnico- administrativo visando

X

X

X

X

X

Celebrar convênio com Instituição de Ensino Superior
para a realização de curso de pós-graduação “stricto
sensu” para o corpo docente, em nível de mestrado

X

Realizar cursos de Extensão, simpósios, mesas
redondas e oficinas pedagógicas, considerando os
conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos
oferecidos

X

X

X

X

X

Estimular a participação em experiências acadêmicas
de outras Instituições de Ensino Superior, com
professores e alunos sendo enviados a Congressos,
Seminários, Palestras e outros eventos promovidos
em âmbito local, nacional e internacional

X

X

X

X

X

Implementar Política de Avaliação Institucional Interna
e externa

X

X

X

X

X

Elaborar de novos Projetos Pedagógicos de Cursos
de Graduação em Licenciatura, Bacharelado e
Tecnólogo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implantar novos Cursos de Graduação
Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo

em

Avaliar cursos, programas e atividades numa
dimensão qualitativa, visando (re)orientar a tomada de
decisões

X

Profissionalizar o quadro de funcionários nas áreas de
atuação
Promover a qualidade, flexibilidade e prontidão do
atendimento às demandas da comunidade interna e
externa,
como
fator
de
diferenciação
e
reconhecimento da Instituição

X

X

Discutir e construir indicadores para avaliação da
Extensão

X

X

X

X

X

X

X

X

Redimensionamento
do
acompanhamento
pedagógico visando as Avaliações Externas

X

X

X

X

X

Estimular a integração entre a Graduação e a PósGraduação

X

X

X

X

X

Dinamização dos trabalhos nos órgãos colegiados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estimular inovação no Ensino, Pesquisa e Extensão
Inserção de atividades interdisciplinares e de iniciação
científica como estratégia metodológica e de
avaliação
Acompanhar e analisar as taxas de conclusão dos
cursos de graduação e seus determinantes (evasão,
transferência, etc)

X

X

Estimular a elaboração de artigos científicos a partir
das avaliações realizadas pela CPA
Dinamizar a comunicação interna e externa

X

X

X

X

X

Identificar demandas do mercado de trabalho a
incluir/atualizar o Curso.

X

X

X

X

X

Discutir
as
fragilidades
e
potencialidades
demonstradas pelos resultados da Auto avaliação

X

X

X

X

X
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Acompanhar a trajetória dos egressos

X

X

X

X

X

Propiciar e estimular a participação dos diversos
segmentos na construção de novas propostas
acadêmicas e pedagógicas, bem como observação e
análise das antigas

X

X

X

X

X

Garantir e acompanhar o cumprimento das
determinações do PDI e dos documentos oficiais

X

X

X

X

Manter
o
regulatórios

X

X

X

X

X

Assegurar os procedimentos de gestão de maneira
participativa sobretudo nos aspectos relativos ao
ensino, à pesquisa, à extensão, administrativos e
acadêmicos e à sustentabilidade financeira

X

X

X

X

X

Estimular a participação dos alunos nos colegiados e
reuniões de lideranças

X

X

X

X

X

X

X

X

X

acompanhamento

dos

processos

Acompanhar a implementação das metas definidas no
Planejamento Estratégico
Garantir
a
continuidade
da
qualificação,
aperfeiçoamento e atualização dos recursos humanos

X

X

Potencializar as condições ambientais de trabalho

X

X

X

X

X

Fortalecer as ações de valorização dos recursos
humanos da Instituição, como diretriz fundamental
para a consecução dos objetivos institucionais.

X

X

X

X

X

Propiciar e integrar a coerência entre as gestões
acadêmico-administrativa,
órgãos
colegiados
comunidade acadêmica e ainda, com os objetivos
institucionais

X

X

X

X

X

Incentivar em toda
responsabilidade social

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Promover a avaliação institucional e sensibilizando a
comunidade interna e externa sobre sua importância

X

X

X

X

X

Intensificar as ações de acompanhamento ao aluno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

Instituição

ações

Vincular a política orçamentária-financeira
objetivos da área acadêmica

de
aos

Estimular a participação da comunidade acadêmica
na gestão estimulando a descentralização nas
decisões
Instalar comissão para elaboração dos projetos de
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Ajustar as metas e celebração de conquistas

X
X

Revisar o planejamento financeiro da IES a partir da
análise do PDI

X
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