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I. A APRESENTAÇÃO 
O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Alta Floresta - FAF 

vem atender à exigência constante no Decreto 5773/2006, além de atender a uma 

exigência do Ministério da Educação, nasce como resultante do crescimento do ensino 

superior na cidade de Alta Floresta, no chamado Nortão, que é o norte do Estado do Mato 

Grosso e sul do Pará. 

Este PDI, que abrange o período de 2011 a 2015, foi elaborado pela Equipe 

Pedagógica da FAF, com a participação de dirigentes da entidade mantenedora, com a 

finalidade de unificação de suas mantidas: 

a) Faculdade de Administração de Alta Floresta; 

b) Faculdade de Ciências Contábeis de Alta floresta; e 

c) Faculdade de Educação de Alta Floresta. 

 

A União das Faculdades de Alta Floresta, mantenedora das Faculdades acima 

citadas, e consequentemente da nova Mantida, Faculdade de Alta Floresta - FAF, que 

irá incorporar as referidas mantidas. 

Esta unificação se dá pelo fato de economia processual, ou seja, Regimento 

Unificado, mantendo, apenas uma estrutura organizacional. O documento consolida a 

definição da missão, das diretrizes e proposições políticas e do plano de gestão, 

evidenciando os objetivos, metas globais e ações a serem alcançados no período 2011-

2015, definidos com base na análise situacional realizada pela CPA – Comissão Própria de 

Avaliação e na visão dos diversos cenários possíveis registrados nos documentos 

institucionais. 

A atual gestão propõe-se a desenvolver o presente Plano Institucional por meio de 

planejamento estratégico e participativo, atendendo à qualificação técnica, formal e 
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social, reafirmando sua missão de Instituição de Ensino Superior. 

A consolidação dessas mantidas constitui uma exigência da imensa região 

geoeconômica e educacional do Estado de Mato Grosso e do sul do Pará e, de outro lado, 

apresenta uma resposta às expectativas que a sociedade depositou no desenvolvimento 

e no papel da União das Faculdades de Alta Floresta, como sua mantenedora 

A Faculdade de Alta Floresta – FAF da União das Faculdades de Alta Floresta é, 

hoje, com esta unificação uma das mais representativas instituições educacionais do 

ensino superior do Estado de Mato Grosso. Por isso, não pode estar afastada da produção 

e da transmissão de conhecimento e de pesquisa. E, para alcançar estes objetivos, 

pretende oferecer mais e maiores atividades de ensino, pesquisa e extensão, criando 

infra e superestrutura favoráveis para instalar, no seu Campus Universitário, núcleos e 

iniciativas com a finalidade de desenvolver a pesquisa, a formação da pessoa humana e o 

bem da sociedade.  

O propósito da FAF, por isso, é buscar um envolvimento mais extenso e profundo 

com sua região e com a Amazônia Legal, particularmente por meio de uma ação 

preventiva, voltada para as áreas da educação, do meio ambiente e das necessidades 

sócio-políticas, às vezes indicativas de desagregação de um mundo virgem, que já clama 

por uma maior aproximação educacional, social e preventiva das instituições de ensino 

superior. 

A FAF não pretende, desse modo, ser mero repetidor de conhecimento; quer 

também responder às demandas e às exigências da sociedade, colaborando na criação de 

conhecimento, de profissionais e de pesquisas na sua região e numa imensa área 

geográfica do Brasil Central, onde avança, cada vez maior, a devastação de um 

incomensurável e rico patrimônio da humanidade, praticado por gente de dentro e de 

fora do Brasil, como, hoje, na área da pesquisa industrial, são exemplos a expropriação e 

exportação ilegal tanto da medicina indígena, quanto dos perfumes das matas amazônica 

em favor de patentes de cosméticos de multinacionais de países do primeiro mundo. 

Assim sendo e finalizando essa introdução, a Faculdade de Alta Floresta – FAF 

pretende constituir-se num baluarte da pesquisa e do ensino, a fim de melhorar a 

compreensão e a defesa do mundo da Amazônia Legal, viabilizando a formação de 

profissionais e de pesquisadores, que possam conhecer mais e contribuir melhor para o 

progresso e a solução das questões educacionais, ambientais e sociais dessa imensidão 

do Brasil Central, onde mourejam mais de meio milhão de brasileiros de Alta Floresta, do 

norte de Mato Grosso e do sul do Pará. 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 1 0 - 

II. DA MANTIDA 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

Mantida: Faculdade de Alta Floresta 

End.: Avenida Leandro Adorno nº: S/N 

Bairro: Alta Floresta Cidade: Alta Floresta CEP: 78580-000 UF: MT 

Fone: (66) 3521-1676 Fax: (66) 3521-4630 

E-mail: uniflor@uniflor.edu.br 

Site: www.uniflor.edu.br 

 

1.2. HISTÓRICO 

A Faculdade de Alta Floresta nasceu a unificação de das Mantidas pela União das 

Faculdades de Alta Floresta, ou seja, a Faculdade Administração de Alta Floresta, 

credenciada pela  Portaria MEC nº 2.138 de 20/11/1997, Publicado no DOU de 

21/11/1997, tendo passada pelo primeiro Ciclo avaliativo do SINAES, obtendo Conceito  

Institucional 3 (três). A Faculdade de Ciências Contábeis de Alta floresta, credenciada 

pelo Decreto Federal S/N, de 06/02/1996, Publicado no DOU de 07/02/1996, também 

passou pelo primeiro Ciclo Avaliativo do SINAES, obtendo Conceito Institucional 3 (três). 

E por último nesta unificação a Faculdade de Educação de Alta Floresta, credenciada pelo 

Decreto Federal S/N de 25/07/1995, publicação no DOU de 26/07/1995, aguardado a 

Comissão de Avaliação in loco, para o  Recredenciamento. 

Estas mantidas a serem incorporadas e a incorporadora tem como Mantenedora a 

União das Faculdades de Alta Floresta, sendo que, o  início de tudo foi em Marília, no 

Estado de São Paulo, onde residia a família do Prof. José Antônio Tobias, o fundador da 

União das Faculdades de Alta Floresta; sua esposa é a Profa. Rosmar Tobias, professora-

doutora da UNESP - Campus de Marília, com a vida inteira dedicada ao magistério, hoje 

aposentada, residente em Alta Floresta, Vice-Diretora das Faculdades de Alta Floresta e 
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Vice-Presidente da União das Faculdades de Alta Floresta, cuja direção e administração 

são divididas com o fundador. O casal Tobias tem três filhos: Celso, 38 anos, residente 

em Alta Floresta, Tesoureiro da Mantenedora, auxiliar e conselheiro do pai na 

administração; Sérgio, 37 anos, residente em Alta Floresta, Vice-Diretor Financeiro e 

braço direito do pai na direção e administração da Mantenedora; Márcio, 34 anos, 

residente e trabalhando em São Paulo, onde fez graduação e mestrado em Administração 

na Fundação Getúlio Vargas-FGV.  

Para poder sair do Estado de São Paulo e engajar-se na fundação de faculdades, 

primeiro no Estado de Mato Grosso do Sul e depois no Estado de Mato Grosso, dois fatos 

foram decisivos na vida do Prof. Tobias: 1.º - a aposentadoria da UNESP-Campus de 

Marília, em 6 de abril de 1982, pois em tempo integral, era-lhe proibido sair para fundar 

faculdades; 2.º - o conhecimento adquirido para poder fazer processos para criação de 

faculdade e de universidade, que  são caríssimos, muito além do que permite o salário de 

professor. 

Depois de muitas viagens, às vezes homéricas e às vezes decepcionantes, pelos 

Estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, o Prof. Tobias, por várias vezes, viajou 

até Alta Floresta, hospedando-se sempre na casa de um antigo e fiel amigo seu, dos 

tempos de Marília, o Sr. José Carlos Cirino que sempre o recebeu amigavelmente, a ele e 

a seu filho Márcio, que já começava a acompanhá-lo nas viagens a Alta Floresta.  

Outro nome, digno de ser lembrado, já antes do nascimento da União das 

Faculdades de Alta Floresta, é do Deputado Romoaldo Júnior, que várias vezes recebeu o 

Prof. Tobias em seu gabinete, na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá, 

apoiando-o em sua iniciativa de trazer faculdades para Alta Floresta, orientando-o e 

contribuindo para a criação da Biblioteca da FAFLOR. 

Assim sendo, após anos de pesquisa e de lida na fundação de faculdades nos 

Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assim como de ministração de cursos de 

pós-graduação lato sensu nas cidades de Campo Grande e Cuiabá, em 1986 o Prof. 

Tobias concluiu e decidiu pela criação de cursos superiores na cidade de Alta Floresta, 

Estado de Mato Grosso, a 820 km de Cuiabá, no caminho para Belém do Pará.  

Depois de cinco anos e meio de lutas, de gastos, de muitas viagens a Brasília e de 

incontáveis chás-de-cadeira, o então Conselho Federal de Educação autorizou os dois 

primeiros cursos:  

1.º - o Curso de Letras da Faculdade de Educação de Alta Floresta, autorizado 

pelo Decreto Presidencial de 25 de julho de 1995, conforme Diário Oficial da União, de 26 
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de julho de 1995;  

2.º - o Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Alta Floresta, autorizado 

pelo Decreto Presidencial de 26 de julho de 1995, conforme Diário Oficial da União, de 27 

de julho de 1995. Alguns meses depois (tanto assim que, por causa disso, a 

Mantenedora através das suas Faculdades se viu obrigada a fazer dois vestibulares no 

início de 1996) isto é, no dia 6 de fevereiro de 1996, conforme Diário Oficial da União de 

7 de fevereiro de 1996 foi autorizado o Curso de Ciências Contábeis de Alta Floresta.  

Desta maneira iniciou suas atividades educacionais, no início de 1996, ao mesmo 

tempo com três cursos superiores: Letras, Pedagogia e Ciências Contábeis. 

 

1.3. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

No âmbito legal, a unificação de suas mantidas e existência e atuação da FAF, 

incorporadora da Faculdade de Administração, Faculdade de Ciências Contábeis e 

Faculdade de Educação de Alta Floresta, mantidas pela União das Faculdades de Alta 

Floresta, encontram suas bases nos pressupostos atuais da educação superior brasileira, 

os quais são respaldados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 

9.394/96, mais especificamente em seu artigo 43.  

Complementarmente, atende ao contido no Decreto 5.773 de 9 de maio de 2006 e 

na Portaria Normativa nº 40, que legislam as funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino, bem como nas demais leis pertinentes. 

A União das Faculdades de Alta Floresta oferece, por meio de suas entidades 

mantidas, um ensino superior que propicie a formação de novos profissionais com visão 

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

Possui, desde a implantação, objetivos e projetos definidos, que buscam, por meio 

da integração e harmonia entre direção, estudantes, professores e funcionários, atingir 

qualidade e excelência em produtos e serviços, procurando atender as necessidades de 

um mundo em transformação. 

A União das Faculdades de Alta Floresta possui hoje, em Alta Floresta estas 3 

(três) mantidas que estão sendo unificadas, em apenas 1 (uma), todos os cursos 

implantados, devidamente reconhecidos, com conceitos satisfatórios em todas as 

dimensões de acordo com os Instrumentos de Avaliação do MEC, conforme demonstrado 

a seguir: 
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Quadro 1- Relação dos Cursos oferecidos 

ÁREAS DE FORMAÇÃO* CURSO 

CONCEITOS NO RECONHECIMENTO 
DIMENSÕES 

ORGANIZAÇÃO 
DIDÁTICA DOCENTE INSTALAÇÕES 

Faculdade de Educação 

Pedagogia  CR CB CB 

Letras CB CR CB 

Faculdade de Ciências 
Contábeis Ciências Contábeis CR CR CB 

Faculdade de Administração 

Administração CB CR CMB 

Turismo 3 3 3 

 

Além dos cursos de graduação, suas mantidas oferecem cursos de pós-graduação 

lato sensu. 

 

1.4. IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

A identidade estratégica de uma instituição é reconhecida pelo conjunto de ações 

políticas internas e externas, exercitadas pela autonomia didático-pedagógica, avaliadas 

pelo grau de eficácia face os rumos de suas Políticas Institucionais 

 

1.4.1. Missão 

A Faculdade de Alta Floresta – FAF é uma instituição de ensino superior 

compromissada com “o aprimoramento contínuo de seus estudantes, professores 

e funcionários, proporcionando-lhes os meios para que realizem, em sua 

plenitude, as legítimas aspirações da pessoa humana, consoante o seu destino e 

dignidade de filho de Deus, atuando em perfeita sintonia com a sociedade e, 

apoiada em valores éticos inalienáveis, buscando sempre a racionalização de 

recursos e a otimização de resultados”. 

 

1.4.2. Princípios 

A FAF no desenvolvimento de suas funções e atividades pretende ser uma 

instituição: 

• ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os 

valores de justiça, igualdade e fraternidade, 

• atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão como ser ético e 
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político, consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, 

apto a intervir no processo de desenvolvimento sócio-econômico  da 

comunidade em que atua, com uma visão integradora de sociedade e do 

mundo, 

• aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com vistas 

a contribuir para  o desenvolvimento do Estado e da região em que está 

inserida,  

• comprometida com resultados, onde o seu lucro  será  o elevado desempenho 

acadêmico-científico de sua comunidade, e 

• aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando desenvolver 

programas de integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento dos 

valores humanos destinados à atuação na prática profissional. 

 

1.4.3. Valores Institucionais 

Os princípios e valores teóricos e práticos que caracterizam o perfil da FAF estão 

sustentados na percepção e compreensão de que esta é uma instituição composta por 

sujeitos históricos, sociais e políticos que integram um mundo em constante movimento 

composto de sujeitos reflexivos, pesquisadores, abertos aos debates educacionais, como 

também e principalmente, abertos ao diálogo. 

 

1.4.4. Visão de Futuro 

A FAF tem como visão ser uma instituição de ensino superior reconhecida 

pela excelência nos serviços educacional, meios para que a sua comunidade 

acadêmica realizem, em sua plenitude, as legítimas aspirações da pessoa 

humana atuando em perfeita sintonia com a sociedade apoiada em valores 

éticos inalienáveis, buscando sempre a racionalização de recursos e a 

otimização de resultados, comprometida com as transformações do seu tempo. 
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1.4.5. Objetivos 

1.4.5.1. Geral 

Formar profissionais, com sólida formação geral e humana, dotado de capacidade 

de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos 

fenômenos humanos, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica, colocando as 

instituições, a serviço, primeiro, do homem e, depois, da sociedade e o direito a serviço 

da emancipação pessoal e social num mundo em permanente transformação. 

 

1.4.5.2. Específicos 

A Faculdade de Alta Floresta, como instituição de educação nacional, tem os 

seguintes objetivos, nas áreas dos cursos que ministra: 

• 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 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. 

• despertar a consciência crítica e criativa de sua comunidade acadêmica sobre 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 1 6 - 

democracia, ética, cidadania e equilíbrio ambiental; e 

• contribuir para o desenvolvimento e a preservação da memória regional. 

 

1.5. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI 

A Faculdade de Alta Floresta – FAF, mantida pela União das Faculdades de Alta 

Floresta fixa os seguintes objetivos e metas específicas para o planejamento e a gestão 

Institucional. 

Os objetivos, metas e ações, demonstradas no quadro a seguir, estão embasadas 

nas políticas e diretrizes institucionais para os próximos cinco anos. Nas dimensões 

referentes ao ensino, integrando as atividades articuladas de iniciação científica e 

extensão à gestão acadêmica, incluindo o corpo social e recursos de infraestrutura física 

e tecnológica. Registram, ainda, o que os dirigentes da FAF projetam quanto aos novos 

rumos desejados para o crescimento institucional e a busca constante da qualidade e 

excelência em relação aos serviços prestados à comunidade. 

1.5.1. A missão e o PDI 

OBJETIVO: 
Divulgar, incorporar o contido na Missão Institucional na comunidade 
acadêmica da FAF, articulando o PDI, PPI e os PPCs como documentos 
integradores institucionais 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Divulgar a missão 
institucional em 
100% na 
comunidade 
interna e externa 
a FAF 

- Divulgação da missão institucional na 
comunidade acadêmica e a sociedade 
por meio do site e nos documentos 
oficiais da FAF.  

- Cumprimento das metas e ações do 
PDI conforme cronograma a ser 
estabelecido pelos gestores; 

- Acompanhamento dos relatórios 
sobre o cumprimento das metas e 
ações previstas;  

- Envolvimento e participação efetiva 
da CPA e dos órgãos colegiados no 
cumprimento das metas estabelecidas 

X X X X X 

b) Garantir o 
acompanhamento 
permanente do 
PDI pelos 
dirigentes da 
mantida e 
gestores 
envolvidos da 
FAF 

- Estabelecimento de reuniões 
periódicas do grupo responsável pela 
elaboração e acompanhamento do 
PDI para avaliação; 

- Revisão anual do PDI para sua 
adequação quando necessário. 

 X X X X 
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1.5.2. Política para o Ensino, Iniciação científica e extensão 

OBJETIVOS: 

• Direcionar aos diferentes segmentos acadêmicos, em consonância com os 
documentos oficiais da FAF; 

• Consolidar e expandir a oferta dos programas de pós-graduação lato sensu; 
• Consolidar e expandir a oferta dos cursos de graduação; 
• Implantar a oferta da modalidade semipresencial em disciplinas integrantes 

do currículo, nos cursos de graduação reconhecidos, de acordo com a 
portaria MEC Nº 4.059/2004. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Consolidar as 
políticas de 
graduação, pós-
graduação, a 
pesquisa a 
iniciação 
científica, a 
extensão e a 
produção 
acadêmica em 
todos os cursos 
de graduação 
oferecidos ou 
que vierem a 
serem 
implantados 

- Consolidação da graduação e pós-
graduação de práticas coerentes com 
as políticas constantes dos documentos 
oficiais da FAF; 

- X  X X 

- Consolidação e articulação entre os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos 
(PPC), o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI); 

X X X X X 

- Vinculação da pós-graduação com as 
demandas regionais; 

X X X X X 

- Implementação de atividades de 
prática de investigação, de iniciação 
científica coerentes com as políticas 
constantes dos documentos oficiais da 
FAF; 

X X X X X 

- Consolidação das atividades de 
extensão coerentes com as políticas 
constantes dos documentos oficiais da 
FAF; 

X X    

- Vinculação das atividades de extensão 
com a formação e sua relevância com 
o entorno; 

X X X X X 

- Apoio à participação de docentes e 
discentes nos programas de iniciação 
científica e extensão. 

 X X X X 

b) Atender à 
demanda 
regional por 
novos cursos de 
pós-graduação 
lato sensu 

- Análise e pesquisas de mercado na 
identificação das necessidades de 
especialização de profissionais para o 
mercado de trabalho; 

X X X X x 

- Consolidação de parcerias para oferta 
dos novos cursos e turmas; 

X X X X X 

- Atualização dos projetos pedagógicos 
dos cursos, coerentes com as políticas 
constantes dos documentos oficiais da 
Faculdade em acordo com a legislação 
vigente; 

X     

- Integração das novas tecnologias da 
informação e comunicação, como 
ferramenta nos processos 
educacionais; 

X X X X X 

c) Atender à 
demanda 
regional por 
novos cursos de 
graduação, 
implantando 
novos cursos 
até 2015 

- Criação de novos cursos nas 
modalidades de bacharelado e 
tecnológico, conforme o plano de 
expansão do PDI; 

 X X X X 

- Elaboração de pesquisa de mercado 
para lançamento de novos cursos. 

X X X X X 

- Adequação dos ambientes e 
equipamentos necessários aos cursos 
selecionados 

X X X X X 
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OBJETIVOS: 

• Direcionar aos diferentes segmentos acadêmicos, em consonância com os 
documentos oficiais da FAF; 

• Consolidar e expandir a oferta dos programas de pós-graduação lato sensu; 
• Consolidar e expandir a oferta dos cursos de graduação; 
• Implantar a oferta da modalidade semipresencial em disciplinas integrantes 

do currículo, nos cursos de graduação reconhecidos, de acordo com a 
portaria MEC Nº 4.059/2004. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

d) Promover a 
atualização e 
melhoria 
constante dos 
cursos 
existentes e os 
a serem 
implantados 

- Avaliação permanente dos cursos, das 
disciplinas, do desempenho docente e 
dos projetos pedagógicos como um 
todo; 

X X X X X 

- Disponibilização de momentos de 
discussão para a elaboração dos PPC, 
envolvendo os docentes e discentes; 

X X X X X 

- Compreensão da interdisciplinaridade 
dos currículos, garantindo a formação 
das habilidades e competências 
definidas para o perfil do egresso. 

X X X X X 

e) cursos de 
graduação 
reconhecidos 
pelo MEC/INEP 
a oferta de até 
20% da carga-
horária total, 
das atividades 
didáticas, 
módulos ou 
unidades de 
ensino-
aprendizagem, 
para serem 
mediadas por 
tecnologia da 
informação 

− Adequação dos projetos pedagógicos 
dos cursos visando o oferecimento de 
20% da carga horária na modalidade 
semipresencial; 

 X    

− Definição dos componentes 
curriculares que serão direcionadas 
para a oferta mediada por tecnologias 

 X    

− Adequação da metodologia e dos 
processos de avaliação, favorecendo a 
interdisciplinaridade entre os cursos; 

X X X X X 

 

1.5.3. A Responsabilidade Social da Instituição 

OBJETIVO: Propiciar a interação entre a instituição e a sociedade, integrando as artes e a 
ciência ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento e responsabilidade social 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Atuar junto à 
comunidade 
com pelo menos 
1 ( um) de 
programa de  
responsabilidade 
social por curso 
existente 

− Consolidação e ampliação da oferta de 
serviços à comunidade utilizando os 
recursos disponíveis da Faculdade; 

X X X X X 

− Fortalecimento dos programas e 
projetos relacionados à defesa do 
meio ambiente, especialmente no 
âmbito da região e de sua inserção; 

X X X X X 

− Implementação da prestação de 
assistência jurídica gratuita pelo 
Núcleo de Prática Jurídica; 

X     

− Consolidação da prestação de serviços 
de consultoria e desenvolvimento de 
projetos para a comunidade, em 
pequenas, médias e grandes 
empresas pela Empresa Júnior; 

X     
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OBJETIVO: Propiciar a interação entre a instituição e a sociedade, integrando as artes e a 
ciência ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento e responsabilidade social 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

− Ampliação das ações direcionadas à 
inclusão social, incluindo-se o 
atendimento a pessoas deficientes, 
educação das relações étnico-raciais, 
ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana e o estatuto do 
idoso; 

 X X X X 

− Consolidar a política de contratação de 
funcionários com necessidades 
especiais; 

 X    

 

1.5.4. A comunicação com a sociedade 

OBJETIVO: Ampliar e modernizar os processos de comunicação com a sociedade 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Estabelecer na 
FAF condições 
propícias 
relacionadas ao 
processo de 
comunicação 
interna e 
externa 

- Ampliação dos mecanismos de 
comunicação e dos sistemas de 
informação de forma a promover a 
eficácia em relação à coordenação dos 
diferentes cursos; 

X X    

- Atualização dos sistemas de registro e 
controle acadêmico, como meio 
facilitador do acesso aos estudantes, 
docentes e funcionários; 

X X    

- Capacitação dos funcionários para 
otimizar o atendimento a 
comunidade; 

X X X X X 

- Implantação de de uma Assessoria de 
Impressa;  X    

- Padronização e aperfeiçoamento das 
publicações da FAF; X     

- Ampliação da comunicação com a 
sociedade na oferta de cursos e 
programas da instituição; 

X X X X X 

- Adequação e ampliação do portal de 
acesso dos estudantes docentes para 
as questões acadêmicas e 
administrativas 

X     

- Ampliação da divulgação na mídia 
eletrônica dos atos e eventos da FAF e 
seus cursos  

X     

b) Implementar e 
consolidar a 
Ouvidoria 

- Implantação e consolidação da 
Ouvidoria suas atividades junto à 
comunidade acadêmica e à sociedade; 

X     
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1.5.5. Políticas para o Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

OBJETIVO: • Promover e adequar o desenvolvimento e atualização do corpo social da FAF; 
• Transformar a Faculdade de Alta Floresta em Centro Universitário. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Desenvolver e 
implementar 
as políticas e 
diretrizes que 
norteiam a 
gestão do 
corpo docente 

- Consolidação do perfil do corpo 
docente para obtenção de resultados 
satisfatórios nas avaliações do MEC; 

X X X X X 

- Fortalecimento do apoio a participação 
em eventos fora da FAF; X X X X X 

- Desenvolvimento contínuo e gradual do 
plano de carreira docente e do plano 
de capacitação docente; 

X X X X X 

- Implantação de programas de 
qualificação de acordo com as 
demandas identificadas; 

X X X X X 

- Consolidação da oferta de cursos e 
atividades de formação didático-
pedagógica; 

X X X X X 

- Implementação da aplicação do 
processo de avaliação docente; X X X X X 

- Incentivo aos docentes na participação 
em eventos artísticos e culturais da 
Instituição; 

X X X X X 

- Promoção e divulgação dos trabalhos 
publicados por docentes da FAF. X X X X X 

b) Desenvolver 
as políticas e 
diretrizes que 
norteiam a 
gestão do 
corpo técnico-
administrativo 

- Implantação do plano de cargos e 
salários do pessoal técnico-
administrativo e do plano de 
capacitação dos funcionários técnico-
administrativos; 

X     

- Capacitação contínua dos gestores e 
corpo técnico administrativo, por meio 
de programas de treinamento 
específicos presenciais ou a distância; 

X X X X X 

- Implantação do Programa Permanente 
de Avaliação de Desempenho e 
Resultados. 

 X X X X 

c) Alcançar o 
credenciament
o da FAF em 
Centro 
Universitário, 
até o ano de 
2015 

- Consolidação do Programa Institucional 
de Extensão e iniciação científica    X X 

- Adequação da FAF para atender aos 
requisitos para credenciamento em 
Centro Universitário. 

    X 

 

1.5.6. Organização e Gestão da Instituição 

OBJETIVO: Promover uma gestão institucional sólida, integradora e democrática na FAF 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Desenvolver a 
gestão 
institucional 
integrada 
eficiente e 
eficaz 

- Divulgação e implantação da nova 
estrutura organizacional da unificação 
das mantidas 

X     

- Manutenção e implantação das de 
novas ações cotidiana articulada com a 
missão e os objetivos institucionais; 

X X X X X 
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OBJETIVO: Promover uma gestão institucional sólida, integradora e democrática na FAF 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

- Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de agilizar 
os procedimentos acadêmicos; 

X X X X X 

- Implantação e designação da 
composição dos novos colegiados; 

X     

- Incentivo à participação do 
representante do corpo discente em 
reuniões de colegiado de cursos e 
colegiados superiores; 

X X X X X 

- Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de resultados 
obtidos na autoavaliação e avaliações 
externas; 

X X X X X 

 

1.5.7. Infraestrutura Física e Tecnológica 

OBJETIVO: Adequar a infraestrutura física da FAF de forma a viabilizar as atividades de 
ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Ampliar o 
espaço físico 
destinados aos 
cursos e 
programas em 
conformidade 
com a 
demanda 
Institucional 

- Redimensionamento dos espaços 
físicos para atender os novos cursos de 
bacharelado e superiores de 
tecnologia; 

X X X X X 

- Redimensionamento dos espaços 
físicos para atender os novos 
programas de Pós-graduação; 

X X X X X 

- Adequação de ambientes pedagógicos, 
com equipamentos e recursos 
necessários ao desenvolvimento das 
atividades em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes e a 
serem implantados; 

X X X X X 

- Implantação de novos laboratórios  e 
ambientes específicos conforme a o 
plano de expansão dos cursos; 

X X X X X 

- Elaboração do plano anual de 
atualização e modernização dos 
laboratórios; 

X X X X X 

- Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, espaços 
de convivência; 

X X X X X 

- Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas com 
necessidades especiais. 

X X X X X 

b) Implementar 
melhorias nos 
serviços 
prestados pela 
biblioteca. 

- Aprimoramento e consolidação do 
processo de informatização do sistema 
de biblioteca; 

X X X X X 

- Ampliação e do acervo mediante a 
implantação de novos cursos e dos 
existentes; 

X X X X X 
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OBJETIVO: Adequar a infraestrutura física da FAF de forma a viabilizar as atividades de 
ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

- Implantação e atualização do acesso 
ao acervo via Internet para uso da 
comunidade acadêmica e comunidade 
externa; 

X X X X X 

- Ampliação e otimização das instalações 
e ambientes destinados aos estudos 
em grupos e individuais, acervo, área 
de atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

X X X X X 

 

1.5.8. Planejamento e Avaliação 

OBJETIVO: 
Consolidar a avaliação como um dos instrumentos para sustentação da 
qualidade do sistema de educação superior  

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Contribuir 
para a 
melhoria da 
qualidade do 
processo de 
planejamento 
e avaliação 
institucional 

- Consolidação e otimização das 
condições essenciais ao processo da 
autoavaliação, facilitando uma 
avaliação efetiva em todos os 
segmentos Institucionais; 

X X X X X 

- Implantação e consolidação de 
mecanismos necessários para a 
integração da autoavaliação e seu 
planejamento; 

X X X X X 

- Promoção e participação e 
comprometimento da comunidade para 
assegurar a apropriação dos resultados 
da autoavaliação;  

X X X X X 

- Divulgação do processo e dos 
resultados da avaliação interna e 
implantação das ações e mudanças a 
partir dos resultados do processo de 
autoavaliação. 

X X X X X 

b) Buscar a 
melhoria 
contínua dos 
cursos tendo 
como base os 
resultados das 
avaliações 
interna e 
externa 

- Potencialização do uso dos resultados 
da avaliação institucional, bem como 
das avaliações externas para ações de 
melhoria no processo ensino-
aprendizagem. 

X X X X X 

 

1.5.9. Políticas de Atendimento aos Discentes 

OBJETIVO: 
Contribuir para o processo de formação do corpo discente e os Programas de 
Atenção aos Discentes. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

a) Consolidar o 
Programa de 
Atenção aos 
Discentes e 
aos Egressos 

- Consolidação e viabilização de 
programas de apoio ao discente; X X X X X 

- Manutenção e ampliação dos 
programas de monitorias e iniciação 
científica; 

X X X X X 

- Conscientização, Manutenção e 
ampliação do Programa de 
Nivelamento; 

X X X X X 
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OBJETIVO: Contribuir para o processo de formação do corpo discente e os Programas de 
Atenção aos Discentes. 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

- Implantação e manutenção do 
Programa de Apoio Psicopedagógico; X X X X X 

- Implantação, consolidação e apoio a 
realização de eventos tais como 
Jornadas, Semanas Acadêmicas, 
Palestras e Seminários internos e 
externos; 

X X X X X 

- Promoção de programas e eventos 
diversos de caráter científico, técnico, 
esportivo, cultural e artístico, 
interdisciplinar, transdisciplinar e 
outros, em complemento ao processo 
educacional; 

X X X X X 

- Aprimoramento de sistemas de 
informação para favorecer à 
comunidade acadêmica uma 
comunicação interna e externa com 
qualidade, facilitando o acesso às 
informações necessárias; 

X X X X X 

- Incentivo ao acesso, permanência e 
continuidade dos estudos, por meio 
de concessão de bolsas de estudos, 
parcerias com o PROUNI, FIES e 
empresas de financiamento 
universitário; 

X X X X X 

- Consolidação  e adequação do 
programa de acompanhamento de 
egressos, criando oportunidades de 
formação continuada e de 
participação em atividades. 

X X X X X 

 

1.5.10. Sustentabilidade Financeira 

OBJETIVO: 
Consolidar a Gestão Administrativa e Financeira propiciando um melhor 
desempenho 

METAS AÇÕES ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 
a) Tornar a 

Instituição auto-
sustentável 
economicament
e e 
financeiramente 

- Consolidação e otimização do 
programa de controle orçamentário da 
Instituição; 

X X X X X 

 

- Implantação do Plano de Execução 
Orçamentária, considerando a 
implantação de novos cursos e 
disponibilidade de recursos para sua 
operacionalização; 

 

X X X X X 

 
- Viabilização financeira para a 
implantação dos novos cursos e 
programas. 

X X X X X 
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2. PROJETO POLÍTICO

2.1. INSERÇÃO REGIONAL

A microrregião da Alta 

municípios de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíba e o 

próprio município-sede de Alta Floresta, compreende uma área de 52.590.000 km², 

correspondente a quase 1% da superfície do 

A seguir tem-se o mapa da microrregião florestense em relação ao Estado do 

Mato Grosso, e este em relação ao Brasil.

Figura 1- Mapa do estado do Mato Grosso, destacando a microrregião florestense.

Segundo estimativa do IBGE, Alta Floresta atinge pouco mais de 90 mil 

moradores. 

Localizada no extremo norte do Estado, a 830 km da capital Cuibá, contava, em 

2009, com uma população estimada em 51.414, segundo estimativas do IBGE. Com 

apenas pouco mais de três décadas, teve intensa atividade seringueira na década de 70, 

acompanhando a febre do extrativismo vegetal que ocorria na Amazônia. 

Atualmente, a comunidade, através de seus segmentos organizados, as 

instituições públicas e educacionais, onde se aparece a 

Floresta, buscam alternativas para a consolidação econômica do município, retomando

a agricultura, a pecuária e o desenvolvimento do turismo.

Inicialmente planejada para ser um pólo agrícola, com a descoberta do ouro, o 

garimpo transformou-se no principal setor econômico de Alta Floresta. Atualmente, a 

pecuária e a indústria madeireira são os principais setores da economia.

O município de Alta Floresta está localizado no extremo norte do estado de Mato 

Grosso, a cerca de 283 m de altitude, a 830 km de Cuiabá, a capital do estado. 
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Atualmente, esta cidade conta com uma população estimada de aproximadamente 50 mil 

habitantes. Seu clima é caracterizado como tropical chuvoso com estação seca nítida, e 

temperatura média anual ficando entre 20°C e 38°C. O relevo do município é dividido em 

quatro unidades, as depressões, interplanáltica da Amazônia Meridional, planaltos dos 

Apiacás-Sucunrudi; planalto Dissecado da Amazônia e planaltos Residuais do Norte de 

Mato Grosso. A vegetação nativa é formada por uma floresta de transição entre a floresta 

amazônica e o cerrado. 

Seu setor agroindustrial vem crescendo, mas o município já conta com algumas 

agroindústrias, como a de conservas, guaraná, beneficiamento de café e arroz, laticínio, 

frigorífico, moveleiras e madeireiras. 

Além da agropecuária e da indústria, o turismo também é representativo na 

economia local. Em 1996, Alta Floresta recebeu o selo de município com potencial 

turístico e hoje destaca-se pelo crescimento do turismo ecológico devido ao grande 

potencial natural, inclusive com pesca esportiva, sendo um dos melhores locais do país 

para a atividade. 

Por sua vez o museu possui vários fósseis e artefatos arqueológicos da região, 

dedicando-se ao registro de sítios, objetos e registros da história de Alta Floresta. 

Hoje Alta Floresta possui estrutura formada com capacidade estática para 

armazenar 56.000 mil toneladas de grãos, e beneficiamento de 30 toneladas de grãos 

entre armazéns públicos e privados. 

Quanto ao abastecimento alimentar, o município tem: vários mercados de 

produtos alimentícios de médio porte que abastecem a macro-região norte do estado de 

Mato Grosso; uma feira livre dos produtores rurais localizadas no centro da cidade; 

frigoríficos que abastecem o mercado nacional e internacional; abatedouros de pequeno 

porte que abastecem os açougues do município;  dois pequenos laticínios onde são 

fabricados produtos derivados do leite  e uma indústria de pasteurização de leite que 

vem sendo comercializado no mercado local e Estadual. 

Em 2010 no início do segundo semestre o município teve saldo positivo no 

número de empregados colocados no mercado, segundo o levantamento do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com base nas contratações formais 

(com carteiras assinadas). Juntas, as indústrias e empresas fizeram as admissões 

superarem as demissões. Durante os primeiros meses do segundo semestre, o município 

terminou com resultados positivos quanto a geração de empregos 

Ainda no segundo semestre de 2010, o comércio foi o setor que mais gerou 
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empregos, na relação contratados versus demitidos. Em seguida aparece a prestação de 

serviços, com saldo positivo nesta mesma relação entre admitidos e desligados. A 

agropecuária também fechou com saldo favorável. 

A construção civil também foi outro setor que fechou positivamente. Terminaram 

com resultado positivo ainda a indústria de transformação,  o extrativismo mineral e o 

serviço industrial de utilidade pública. 

Observa-se ainda, quase de 65% dos habitantes tem entre 18 a 40 anos, 

caracterizando-se como uma população extremamente jovem. A população econômica 

ativa é, em conseqüência bastante significativa, representando 65% da população total. 

Entre as Comunidades Rurais existentes em Alta Floresta temos pouco mais de 70 

comunidades que representam suas localidades/bairro regionais: 

Quando observados os números do município, constata-se a presença significativa 

e expressiva de instituições públicas e privadas de apoio e assistência aos setores de 

atividades produtivas, sobretudo aos setores agropecuário, agrário, rural, com 

importante desdobramentos às questões de pesquisa, comércio, educação, seguridade, 

saúde e trabalhistas.  

A construção da Quarta Vara e a reforma geral no espaço físico do prédio do 

Fórum da Comarca de Alta Floresta, previstos para os próximos meses,  proporcionarão 

uma estrutura mais adequada para o atendimento das demandas judiciais e a garantia 

de melhores condições para que magistrados, servidores e advogados desempenhem 

suas atividades profissionais. Os projetos de reforma e construção foram objetos de uma 

sessão de concorrência pública realizada em 22/10/2010, na sala de licitações do TJMT, 

localizada no Anexo Administrativo Desembargador António de Arruda. 

A Quarta Vara terá uma área total de 226,06 metros quadrados para abrigar uma 

sala de audiência, escrivania, gabinete de juiz, sala de reclamação, sala da assessoria, 

recepção e instalações sanitárias. 

No terceiro trimestre de 2010, a Comarca de Alta Floresta passou a ser a mais 

nova unidade jurisdicional de Mato Grosso a contar com o Processo Judicial Digital 

(PROJUDI) no âmbito dos juizados especiais.  

O lançamento do sistema, por meio do qual toda a tramitação do processo 

transcorre de forma on line, ou seja, pela Internet, foi realizado pelo corregedor-geral da 

Justiça, desembargador Manoel Ornellas de Almeida.  

Ainda nesse cenário econômico da microrregião,  iniciam-se gestões para 
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construção da Usina Teles Pires que já tem seu estudo aprovado. 

A Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires teve os Estudos de Impactos Ambientais 

(Eia) aprovados pelo Instituo Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 

(Ibama). A partir de agora devem ser realizadas audiências públicas para discussão do 

projeto e então lançado o edital para a construção da UHE. 

A Teles Pires vai gerar 1,820 mil megawatts (MW) em uma área de 

aproximadamente 151 quilômetros quadrados e integra, juntamente com a usina de 

Sinop e de São Manoel, o Complexo Teles Pires, onde 3,027 mil MW serão gerados. 

A pretensão é de que a usina entre para o edital de licitação da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) que deverá acontecer em dezembro deste ano. A UHE Teles 

Pires deve acionar as primeiras turbinas em 2016, segundo estimativas da EPE. 

 

2.2. CONTEXTO EDUCACIONAL 

Segundo dados do IBGE, em 2009, o quantitativo populacional da cidade de Alta 

Floresta alcançou 51.414 habitantes. 

Neste aspecto, a tabela que segue destaca o quantitativo de matriculados em 

2009. 

Tabela 1- Alunado da educação básica na região de influência 

MUNICÍPIOS 

DISTÂNCIA DE 
ALTA 

FLORESTA 
(Km) 

HABITANTES 
(IBGE) 

MATRÍCULAS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

MATRÍCULAS 
ENSINO MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 
(NÍVEL TÉCNICO) 

Alta Floresta 0 51.414 8.901 2.299 294  
Apiacás 205  8.381 1.755 278 0 
Carlinda 9,2 12.296 2.199 712 0 
Nova Bandeirantes 223 14.078 2.464 600 0 
Nova Monte Verde 186 8.602  1.497 478 0 
Paranaíta 71,2 12.113 1.954 415 0 
TOTAL - 106.884  18.770  4.782  294  
Fonte: Google Maps; IBGE – Estimativa da População/2009 – Ensino – matrículas rede 
escolar/2009; INEP, 2009.  
 

2.2.1. Mapa da microrregião de Alta Floresta 

A inserção regional da FAF está centrada a partir do município de Alta Floresta, 

integrante da microrregião florestense.  

O mapa a seguir apresenta a divisão político-administrativa da microrregião de 

Alta Floresta. 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 2 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR1 

O último Censo da Educação Superior de 2008, divulgado pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP registrou a existência de 2.252 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil.  

As matrículas no ensino superior, em 2008, cresceram 4,1% e as IES privadas 

apresentaram a maior parte desse quantitativo, 3,8 milhões, o que representa 74,9% do 

total. As IES federais totalizaram 12,7%, as IES estaduais contribuíram com 9,7% e as 

IES municipais participaram com 2,8%, respectivamente. 

Observou-se que os Centros Universitários apresentaram maior crescimento, na 

oferta de vagas de educação tecnológica. Foram 23.838 vagas a mais em 2008, sendo 

36,2% maior que o ano anterior. Observa-se que, embora as faculdades isoladas 

apresentem crescimento menor, as vagas destas IES são bem expressivas, 

representando 44% do total de vagas da educação tecnológica. 

A taxa de crescimento de matrículas do período noturno foi de 5,7%, o que indica 

um crescimento maior do que no período diurno, que foi de 1,6%, confirmando a 

tendência dos anos anteriores. Destaca-se ainda que as IES particulares e as IES federais 

obtiveram os maiores índices de matrículas do período noturno, sendo de 6% e 5,9%, 

respectivamente. 

O cenário do ensino superior reafirma que o atual perfil do estudante é de jovens 

que apresentam idades entre 18 e 24 anos, em sua maioria, trabalhadores de classe 

                                           
1  Dados coletados no Portal do INEP. Dados divulgados no Censo Oficial da Educação Superior e dados do 
Cadastro da Educação Superior.  
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média e baixa renda, que visualizam nos cursos superiores de tecnologia, melhores 

condições socioeconômicas. 

A tabela a seguir, apresenta a quantidade de instituições de ensino e cursos 

superiores no Brasil. 

Tabela 2- Quantidade de IES e cursos de graduação presencial no Brasil, em 2008. 

Número de Instituições de Ensino e Cursos Superiores no Brasil – INEP 
IES 2.252 
Cursos 24.719 
Fonte: Censo da Educação Superior / INEP, 2008. 

 

2.4. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE NORTEIAM AS 

PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

A Faculdade de Alta Floresta – FAF desenvolve suas atividades com o objetivo de 

garantir uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as 

exigências do Ministério da Educação, do mercado de trabalho e da sociedade. A 

Instituição visa à capacitação de profissionais éticos e competentes para o 

desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da inter-relação humana, na 

busca sistemática pela excelência educacional, e busca alcançar seu objetivo a partir de 

percepções compartilhadas dos problemas regionais. 

Com base na filosofia dos PPC’s, documentos que fixam os propósitos e metas a 

serem alcançados durante a formação dos estudantes, os critérios norteadores para a 

definição do perfil do egresso pautam-se por uma visão humanista, que internaliza 

valores como responsabilidade social, justiça e ética profissional de maneira a integrar 

produtivamente conhecimentos, competências, habilidades e talentos na formação do 

futuro profissional. 

Resumidamente, a FAF tem por finalidades principais: 

• formar profissionais de nível superior, nas diferentes áreas de conhecimento, 

para participar do desenvolvimento da sociedade brasileira; 

• desenvolver a pesquisa e a iniciação científica, visando colaborar no avanço da 

ciência e da cultura; 

• promover a extensão, aberta à participação da população, para difundir as 

conquistas e benefícios resultantes dos estudos sistematizados e investigações 

gerados na Instituição; 

• estimular a criação cultural, por meio da promoção de eventos diversificados; 

• preparar profissionais competentes e éticos para o mercado de trabalho; 

• proporcionar cursos de formação continuada para seus egressos, visando à 
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atualização profissional; 

• desenvolver atividades educativas, culturais, humanistas, técnicas e científicas 

que beneficiem efetivamente a comunidade onde se insere; e 

• 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. 

 

2.5. PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

Com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as linhas 

gerais do percurso curricular dos cursos da Faculdade de Alta Floresta levam em conta 

três princípios fundamentais:  

a) Flexibilização da estrutura do curso: 

A flexibilidade do curso importa na abertura de oportunidades para a construção 

integrada de saberes e habilidades relacionadas com a realidade e a necessidade das 

regiões da Amazônia Legal abrangida pelo Norte de Mato Grosso e Sul do Pará. 

A competência profissional dos licenciados e bacharéis há de resultar da 

integração de várias competências distintas além da exclusivamente científica, o saber, a 

crítica, a técnica, a relacional, a de atuação prática e a humanística, desenvolvendo 

interesses pelos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos da comunidade à qual 

pertence.  

b) A adoção de procedimentos e perspectivas fundamentais para as áreas: 

É indispensável o estímulo da criação cultural e do desenvolvimento do espírito 

científico, bem como do pensamento crítico. Isto porque "a técnica engessada das 

fórmulas acabadas transforma o tema em algo perdido no ar quando ensinar é percorrer 

a geografia do construir. O estudo requer, em seu mapa cartográfico do saber, o 

“construído” e não à indução ao “dado".  

Não se deve, então, conviver com uma atitude de indiferença ou renúncia a uma 

posição avançada na inovação e mesmo na revisão e superação dos conceitos. Deve-se 

contribuir, abertamente, para fomentar questionamentos e fazer brotar a inquietude que 

estimule o estudo e a pesquisa comprometidos com seu tempo, seus valores e seus 

dilemas. Afrontar esse vácuo, aceitar essa direção, sem desconhecer o saber clássico, 

contribuindo para sua superação, significa reconhecer que a consciência social e a 

mudança integram a formação humana. Representa, ainda, um compromisso com o 

chamamento à verdadeira finalidade do ensino e da pesquisa.  
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A União das Faculdades de Alta Floresta, por meio da FAF tem a preocupação em 

formar licenciados e bacharéis aptos à inserção no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e a colaborar com sua formação, incentivando o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação 

assim como a difusão da cultura e, desse modo, incrementar a relação do homem com o 

meio em que vive.  

A FAF timbra em promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos e a comunicação do saber através de ensino e de publicações, suscitando o 

desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, para a finalidade de 

possibilitar a correspondente concretização e integração de conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizada.  

Ciente dos problemas do mundo atual e, em particular, das questões regionais, da 

Amazônia Legal, o bacharel e o licenciado da FAF devem estar aptos a prestar serviços 

especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade, de 

forma a responder às demandas e às necessidades sociais, ambientais, políticas e 

econômicas, devendo a instituição promover a extensão aberta à população e visando a 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 

e tecnológica geradas na instituição.  

Em outros termos e em resumo, a modernização dos currículos dos cursos da FAF 

após o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, devem incrementar 

uma visão do conhecimento, possibilitando a formação teórica e a prática do estudante, 

buscando primordialmente o seu desenvolvimento nas seguintes habilidades:  

• senso ético profissional associado à consciência da cidadania e do papel 

desempenhado na sociedade, cujo âmbito deve operar como elemento 

transformador;  

• capacidade de apreensão, de transmissão crítica e produção criativa do 

conhecimento, conjugada a um raciocínio lógico, argumentação, persuasão e 

à consciência da necessidade de permanente atualização inerente ao mundo 

do trabalho que sofre rápidas transformações, acarretando mudanças 

significativas nos paradigmas científicos e profissionais;  

• capacidade para equacionar problemas e buscar soluções harmônicas e 

consentâneas com as exigências sociais da realidade regional em que atua ou 

vive;  

• consciência dos problemas vividos em sua época e no seu meio, através da 
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manutenção de uma visão atualizada do mundo;  

• preocupação com a correta utilização do vernáculo que exige clareza, precisão 

e propriedade, desenvolvendo fluência verbal e riqueza de vocabulário;  

• capacidade de julgar, tomar decisões e apurar habilidades para negociação;  

• conhecer, desenvolver e aprofundar as novas técnicas de sua área 

profissional, recorrendo à legislação, à doutrina e outras fontes, quando 

necessário;  

• implementar normas relativas à elaboração da monografia de final de curso.  

c) Estabelecimento de critérios para avaliação do curso: 

Por fim, a avaliação contínua deve ser afirmada como único instrumento capaz de 

aferir o cumprimento dos objetivos dos cursos da Faculdade de Alta Floresta-. 

Esta avaliação engloba não somente o ensino, mas também a qualificação 

acadêmica e produção científica do corpo docente e discente, além de englobar os 

aspectos institucionais das instalações físicas e dos serviços da biblioteca/videoteca, do 

laboratório de informática e dos núcleos de prática.  

2.5.1. Perfil de egresso 

O estudante da Faculdade de Alta Floresta deve fundamentar sua aprendizagem 

na observação dos fatos que servem de embasamento à realidade técnica que irá 

manejar, não podendo dissociá-la do quadro social no qual atuará, nem ignorar a análise 

crítica dos reflexos que as situações da vida podem produzir na legislação, na doutrina e 

na jurisprudência.  

O desafio proposto ao estudante ultrapassa a simples possibilidade de reconhecer 

a superação do dogmatismo tradicional, pois impõe-lhe a tarefa de repensá-lo em 

consonância com as contínuas mudanças sociais a exigir a construção de novos 

paradigmas capazes de solucionar as questões de conflito oriundas da revolução 

tecnológica, também nas áreas de relações ambientais, indígenas, rurais, social,  sem 

esquecer a necessidade de uma profunda formação ética.  

O profissional da FAF, fugindo ao excessivo formalismo, ao apego aos modelos 

legais previamente feitos, deve adaptar-se à dinâmica do mercado de trabalho, para o 

qual há de preparar-se de forma adequada assegurando-lhe o pleno exercício de sua 

cidadania e o respeito pelos seus concidadãos, habilitando-se a pensar e a produzir. 
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2.5.1.1. Perfil de Formação Humana e Fundamental 

Até a pouco, o ensino superior brasileiro era constituído de Faculdades Isoladas, 

ou então, de Universidades, assim rotuladas, mas que só se constituíam da soma de 

várias Faculdades isoladas e independentes (a este propósito, conferir TOBIAS, José 

Antonio. História da Educação Brasileira. 4. ed. São Paulo: IBRASA, 1991. p. 122-210 e 

O Ensino da Filosofia nas Universidades Brasileiras. Washington: O.E.A., 1968. p. 51-53). 

Ora, os pensadores de Filosofia da Universidade do mundo todo, inclusive hoje em dia no 

Brasil, insistem, e com razão, que o perfil do universitário, inclusive, portanto também 

dos Cursos da FAF, antes de incluir uma profissão deve, fazer dele uma pessoa humana.  

Por isso, o perfil do egresso da FAF deve, em primeiro lugar, ter formação 

humana, numa anterioridade de natureza, porque na anterioridade cronológica podem vir 

juntos, havendo, então, paralelamente formação humana e profissional.  

Em virtude desta superada tradição viciada do ensino superior brasileiro, não se 

cuidava da formação humana do universitário brasileiro, de maneira que a troco de uma 

profissão comprava-se a alma do estudante brasileiro, uma vez que, sem nada de 

formação humana, era fácil impingir-lhe indigestamente uma ideologia que lhe matava a 

filosofia e a religião (em geral cristã) que trouxera de sua família e de seus 

antepassados. 

Assim sendo, todos e cada um dos Cursos da FAF deverão cuidar da formação 

humana de seus estudantes, capacitando-os a serem, primeiramente, homens e cidadãos 

para, depois, poderem ser decentes e capazes profissionais nas diversas áreas de seus 

Cursos. 

2.5.1.2. Perfil da Formação Profissional-Regional 

Uma vez desenhado o perfil humano do estudante dos Cursos da FAF, pode-se e 

deve-se passar à formação de seu cabedal profissional dentro das diversas carreiras, que 

é a finalidade prioritária de cada. A grande maioria das horas dos cursos e dos horários 

assim como das matrizes curriculares, têm que ser distribuída para conseguir esta 

finalidade, porque, do contrário, em vez de se formar profissional, iria formar-se algo 

errado ou qualquer coisa fora ou contra o perfil do formando em cada oferecido. 

Até agora, o perfil do bacharel ou do licenciado de qualquer Curso de uma da FAF 

constitui-se estruturalmente:  

1.º de uma formação humana e básica da pessoa do futuro bacharel ou 
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licenciado;  

2.º de uma sólida, extensa e profunda formação profissional.  

3.º completando o perfil do bacharel ou do licenciado que se pretende formar, 

acrescenta-se uma formação profissional-regional, de que trata o presente item e que 

levam em consideração as peculiaridades, as necessidades e as riquezas da região de 

Alta Floresta, do Norte de Mato Grosso, da Amazônia Legal e do mundo imenso que se 

estende de Cuiabá a Belém, de um lado e, de Goiânia a Porto Velho, de outro lado. 

Em síntese, o profissional egresso de qualquer Curso da FAF deve estar dotado, 

primeiramente de fundamentos de formação humana, que lhe confiram as qualidades de 

cidadania e habilidade crítica e reflexiva das relações sociais; em seguida, de um 

conhecimento técnico-profissional, baseado na capacidade de desenvolvimento auto-

suficiente e em constante diálogo com a realidade social e dinâmica de seu país e de sua 

região e ainda de capacitação para atuar como operador de mudanças. Em resumo, deve 

estar capacitado para pensar, adquirir e produzir o saber. 

Ao fim dos cursos da FAF, os acadêmicos devem estar preparados para ingressar 

na realidade de um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, em que dele serão 

exigidas não apenas as habilidades técnicas pertinentes à profissão, mas, também, uma 

visão criativa de seu povo e de seu país. 

2.5.1.3. Competências a serem desenvolvidas 

Os cursos de graduação da FAF devem possibilitar a formação do profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes habilidades: 

• interpretação e aplicação do aprendido no Curso; 

• pesquisa e utilização da legislação, da doutrina e de outras fontes conhecidas 

durante o Curso; 

• adequada atuação técnica, em diferentes instâncias, com a devida utilização 

de processos, atos e procedimentos; 

• correta utilização da terminologia do que foi aprendido durante o Curso; 

• utilização de raciocínio de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; 

•  julgamento e tomada de decisões; e 

• domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação 

do aprendido no Curso. 
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2.5.1.4. Campo de Atuação 

O campo de atuação da -FAF deriva de modo imediato, de seu Projeto Pedagógico 

Institucional e, de modo remoto, de suas diretrizes institucionais e de seus objetivos, 

lembrando, além disso, que tanto aquele quanto estes encontram-se mergulhados no 

norte do Mato Grosso e sul do Pará, pertencentes ambos à imensidão virgem e rica da 

Amazônia Legal. Lembra-se, também, que o campo de atuação da FAF é derivado dos 

campos de atuação de cada um dos cursos oferecidos e a serem oferecidos. 

De acordo, pois, com seus cursos em funcionamento a serem implantados, a FAF 

tem como campo de atuação próprio: 

• o ensino infantil, fundamental, médio e superior dos municípios de Alta 

Floresta e do Nortão, tanto da zona urbana quanto da zona rural; 

• as fazendas, madeireiras e estradas sob a responsabilidade de seus líderes, 

administradores e contadores que forma a fim de administrá-las e as tornar 

viáveis; 

• o meio ambiente, a mistura de raças, a luta pelo progresso e pela elevação do 

nível social e ético nas empresas, nas famílias e nas escolas; 

• na formação de contadores, professores, administradores, advogados, juízes, 

delegados e turismólogo para dirigirem as cidades e os povos da região da 

Amazônia Legal. 

 

2.5.2. Seleção de conteúdos 

A organização curricular é resultante, fundamentalmente, da reflexão sobre 

missão, concepção e objetivos de cada curso e o perfil do egresso, complementada pelo 

que dispõem as diretrizes curriculares para a formação de bacharel ou licenciado em, 

qualquer curso da FAF. 

Cada curso tem sua duração, obedecendo a uma estrutura curricular com 

disciplinas fundamentais e profissionalizantes, além do Estágio Supervisionado. 

Destaca-se que algumas disciplinas estão submetidas a um sistema de pré-

requisitação e que o acesso a estas encontra-se submetido à aprovação em disciplina 

expressamente relacionada. 

A estrutura curricular de cada curso da FAF é organizada de tal forma que se 

recomenda não ser realizada a matrícula em disciplinas de outro período sem a prévia 

autorização da Coordenação do respectivo curso, pois a organização acadêmico-
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pedagógica do curso estabelece a necessidade de um conteúdo mínimo para a matrícula 

em certas disciplinas. 

Portanto, ao selecionar os conteúdos para suas disciplinas os docentes envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem buscam: 

• ter como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas de 

seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu 

significado no processo de ensino, identificando qual a concepção de homem, 

mundo e educação que estão orientando essa prática; 

• refletir sobre a importância da determinação dos objetivos como elementos 

que orientam o processo, envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos, 

avaliação e definindo o tipo de relação pedagógica a ser estabelecida; 

• considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em um 

instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do estudante, 

tendo em vista a sua transformação. 

 

2.5.3. Princípios metodológicos 

Cada curso da FAF pretende, com a participação de sua comunidade acadêmica, 

em especial os colegiados, promover o desenvolvimento de metodologias de ensino 

adequadas.  

As metodologias de ensino devem propiciar situações de aprendizagem focadas 

em situações-problema ou no desenvolvimento de projetos que possibilitem a interação 

dos diferentes conhecimentos, que devem estar organizados em áreas ou disciplinas, 

conforme o desenho curricular. 

É fundamental que os formadores – os professores de cada curso – também 

assumam compromissos em relação aos futuros profissionais, começando por levar em 

conta suas características individuais, experiências de vida, cultura e contexto em que 

estão inseridos. 

Assim é preciso que eles próprios – os professores – sejam desafiados por 

situações-problema que os confrontem com diferentes obstáculos, exigindo superação e 

que experimentem situações didáticas nas quais possam refletir, experimentar e ousar 

agir, a partir dos conhecimentos que possuem. 

Cada curso da FAF pretende desenvolver metodologias de ensino 

contemporâneas, realçando as seguintes diretrizes gerais: 
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• as metodologias de ensino adotadas pelo professor devem guardar sintonia 

com a realidade pedagógica do educando, com o tipo de profissional que se 

pretende formar, com a busca permanente da aproximação da teoria com a 

prática e com as inovações e mudanças ocorridas na sociedade, no mundo do 

trabalho e nas organizações, com a utilização de tecnologias educacionais 

contemporâneas; 

• a oportunidade para o educando vivenciar situações de aprendizagem, que 

extrapolem as aulas teórico-expositivas, deve surgir com a incorporação, de 

metodologias de ensino flexíveis, atraentes, motivadoras. Ao docente será 

dada a oportunidade de implementar seminários, simpósios, painéis, fórum de 

debates, estudos de casos, estudos em grupo, estudo dirigido, situações 

simuladas, conjugadas com a oferta de estudos independentes, atividades 

complementares, atividades de iniciação científica, realização de trabalhos de 

conclusão de curso e estágios curriculares. 

• as atividades simuladas ou práticas, em condições reais, serão realizadas em 

oficinas, incubadoras, empresas júnior, salas-ambiente e serviços da própria 

instituição; 

• a inclusão dos estudantes em programas de extensão e de iniciação científica, 

sob a supervisão/orientação docente, inicia o educando na produção científica 

e intelectual e em práticas profissionais ligadas à sua área de interesse e à 

carreira para a qual fez opção, facilitando e enriquecendo a aprendizagem; 

• a utilização de metodologias de ensino inovadoras conduz à atualização 

contínua dos professores, como parte do programa de capacitação docente, 

em novas técnicas de ensino e no uso das tecnologias educacionais de ponta. 

A inclusão nesse programa é precedida de diagnóstico de carências e prévia 

avaliação dos departamentos. 

As metodologias adotadas deverão contar com o uso de tecnologias da informação 

e da comunicação e de materiais de apoio inovadores, para discutir padrões éticos 

decorrentes da disseminação da tecnologia, imprimindo sentido educativo ao conteúdo 

das mídias, por meio da análise, da crítica e da contextualização, que transformam a 

informação veiculada, massivamente, em conhecimento. 
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2.5.4. Processo de Avaliação 

A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

freqüência e o aproveitamento. 

A freqüência às aulas e demais atividades escolares, permitidas apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o estudante que não obtiver freqüência mínima em setenta e cinco por cento 

das aulas e demais atividades programadas. 

A avaliação e registro da freqüência são de responsabilidade do professor e seu 

controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo do 

estudante e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e no exame final. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a forma 

de provas e determinar os demais trabalhos, bem como lhes julgar os resultados. 

As provas escolares, em número mínimo de duas por semestre letivo, visam à 

avaliação progressiva do aproveitamento do estudante e constam de provas escritas, sob 

a forma de testes ou dissertações e outras formas de verificação previstas no plano de 

ensino da disciplina. 

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico, de zero a dez. 

Será atribuída nota zero ao estudante que deixar de submeter-se à verificação 

prevista na data fixada, bem como àquele que utilizar meio fraudulento para sua 

realização. 

Ao estudante que deixar de comparecer à verificação ou ao exame final, na data 

fixada, pode ser concedida segunda oportunidade, desde que requerida no prazo de três 

dias e comprovado motivo justo. 

Pode ser concedida revisão de nota atribuída, quando requerida no prazo de vinte 

e quatro horas após sua divulgação. 

O requerimento de revisão de nota será dirigido ao Coordenador do respectivo 

Curso, que o encaminhará ao professor que avaliou a prova ou trabalho apresentado. 

O professor responsável pela revisão da nota poderá mantê-la ou alterá-la, 
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devendo sempre fundamentar sua decisão. 

Não se conformando com a decisão, o estudante, desde que justifique, poderá 

solicitar ao Coordenador do curso que submeta o seu pedido de revisão à apreciação de 

dois outros professores da mesma área. 

Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalecerá, mas 

não havendo unanimidade, prevalecerá a nota atribuída anteriormente pelo professor 

que avaliou a prova, na fase de revisão. 

Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de setenta e cinco por cento às 

aulas e demais atividades escolares, é aprovado: 

• independentemente de exame final, o estudante que obtiver nota de 

aproveitamento não inferior a sete, correspondente à média aritmética das 

notas dos exercícios escolares realizados durante o semestre letivo; e, 

• mediante exame final, o estudante que tendo obtido nota de aproveitamento 

inferior a sete e superior a quatro, obtiver média final não inferior a cinco, 

correspondente a média aritmética entre a nota de aproveitamento e a nota 

de exame final. 

As médias são apuradas até a primeira decimal, com arredondamento. 

Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de setenta e cinco por cento às 

aulas e demais atividades curriculares, o estudante não aprovado nos termos previstos 

no regimento, poderá submeter-se a novo exame final em segunda época, a realizar-se 

no mínimo dois dias após a primeira data. 

Aplicar-se-á aprovação em segunda época ao estudante que tenha obtido nota de 

aproveitamento inferior a sete e obtiver média final não inferior a cinco, substituindo-se a 

nota do primeiro exame final pela do segundo. 

O estudante reprovado por não ter alcançado a freqüência ou as notas mínimas 

exigidas repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de freqüência 

e de aproveitamento estabelecidas no Regimento da Faculdade. 

É promovido ao período letivo seguinte o estudante aprovado em todas as 

disciplinas do período cursado, admitindo-se ainda a promoção com até duas 

dependências. 

O estudante promovido em regime de dependência deverá matricular-se 

obrigatoriamente nas disciplinas de que depende, condicionando-se a matrícula nas 

disciplinas do novo período à compatibilidade de horários e aplicando-se a todas as 
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disciplinas as mesmas exigências de freqüência e aproveitamento estabelecidos nos 

artigos anteriores. 

Não se admite nova promoção, com dependência de disciplina do período não 

imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de não oferecimento da disciplina.  

 

2.5.5. Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares 

No contexto atual de mudanças vertiginosas e complexas do mundo 

contemporâneo, onde se acentuam assustadoramente as desigualdades sociais sob o 

manto da globalização, pensar a inovação pedagógica no ensino superior significa, antes 

de tudo, situá-la como elemento essencial na busca contínua da qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem. Qualidade esta que deve ser entendida como opção política por 

um projeto educacional plenamente comprometido com a construção de novas formas de 

existência social. 

A construção dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da FAF têm 

possibilitado inovações significativas principalmente no que diz respeito a flexibilidade 

dos componentes curriculares. Cumpre destacar que o atendimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso de graduação possibilita a criação de novos 

componentes curriculares e a flexibilidade dos mesmos.  

Com relação á pós-graduação, os programas estão sendo sempre sendo inovados, 

tendo suas estruturas curriculares revistas, incluindo novas disciplinas inclusive para 

atender a demanda local, regional e nacional e assim melhor qualificar seus acadêmicos. 

As atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação 

de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o 

mercado de trabalho e com as ações de extensão junto a comunidade. Compreende-se 

como Atividade Complementar toda e qualquer atividade não compreendida nas práticas 

pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas e atividades dos cursos 

da IES.  

Dentro da flexibilização curricular e importante destacar a concepção das 

Atividades Complementares, pretende que o estudante seja sujeito ativo no processo 

ensino/aprendizagem, participando, de forma autônoma, de uma formação diversificada, 

com base na integração entre ensino e extensão. 
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Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura dos Cursos da FAF 

dentre os inúmeros motivos dentre eles:  

• permitir aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o conteúdo trabalho 

em sala de aula ; 

• permitir que o aluno tenha acesso a temas atuais e relevantes, que ainda não 

sejam contemplados nos conteúdos programáticos dos cursos; 

• estimular o contato  com temas interdisciplinares ou externos, o que contribui 

para uma formação interdisciplinar e com maior capacidade de atender as 

complexas e diversificadas demandas do mercado. 

• contribuir para o aperfeiçoamento cultural do estudante; 

• favorecer o contato com a realidade social, política e econômica do meio em 

que vive; 

• facilitar o confronto entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e a realidade 

social, revelando ao aluno as dificuldades de aplicação deste conhecimento; 

• permitir ao estudante uma formação em certa medida autônoma e flexível, 

dando-lhe capacidade de atuar em nichos do mercado de trabalho a partir de 

afinidades e escolhas pessoais. 

 

2.5.6. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

O objetivo de oferecer maiores oportunidades de integralização dos cursos 

visando: 

• conferir maior autonomia as IES na definição dos currículos de seus cursos, a 

partir da explicitação das competências e as habilidades que se deseja 

desenvolver, através da organização de um modelo pedagógico capaz de 

adaptar-se a dinâmica das demandas da sociedade, em que a graduação 

passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no processo continuo de 

educação permanente; 

• propor uma carga horária mínima em horas que permita a flexibilização do 

tempo de duração do curso de acordo com a disponibilidade e esforço do 

aluno; 

• otimizar a estruturação modular dos cursos com vistas a permitir um melhor 

aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como, a ampliação da 

diversidade da organização de cursos, integrando a oferta de cursos 

seqüenciais previstos no inciso I do artigo 44 da LDB; 

• Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades que 
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integrem o  saber acadêmico á prática profissional, incentivando o 

reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 

escolar; 

• contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de 

graduação, norteando os instrumentos de avaliação. 

 

2.5.7. Atividade práticas e estágios 

O Estágio Supervisionado e as atividades práticas a ser concluído pelos discentes 

de cada curso da FAF foi concebido como conteúdo curricular implementador do perfil do 

formando, consistindo numa atividade obrigatória, mas diversificada, tendo em vista a 

consolidação prévia dos desempenhos profissionais desejados, segundo as peculiaridades 

do perfil profissional pretendido. Será desenvolvido exclusivamente por meio de 

atividades práticas, individuais.  

A Coordenadoria de cada curso cuidará para que, em virtude do seu caráter 

implementador de desempenhos profissionais, antes mesmo de se considerar concluído o 

curso e na medida que os resultados do estágio forem sendo verificados, interpretados e 

avaliados. O estagiário consciente do seu atual perfil, naquela fase, para que ele próprio 

reconheça a necessidade da retificação da aprendizagem, nos conteúdos em que revelara 

equívocos ou insegurança de domínio, e da própria reprogramação da prática. 

Desta forma, assegurando-lhe reorientação e reprogramação teórico-prática, o 

direito subjetivo constitucional ao padrão de qualidade, que se revelará no exercício 

profissional, já no âmbito das instituições sociais. 

As atividades de estágio e práticas poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os 

responsáveis pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como 

padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

Cada curso da FAF tem, há anos, em modelar funcionamento, seu próprio 

Regulamento dos estágios e das atividades práticas. 
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2.5.8. Desenvolvimento de Material Didático-pedagógicos 

Com objetivo de aprimorar a capacitação docente e desenvolvimento de material 

didático-pedagógico, a FAF disponibilizará espaço para Núcleo de Apoio Pedagógico para  

atuar nas atividades de educação permanente e educação continuada. Tem ainda o 

objetivo da elaboração de instrumentos pedagógicos e reflexão por parte dos docentes 

das suas práticas e concepções, visando a fundamentação do seu  trabalho e a criação e 

implementação de novas práticas pedagógicas que assegurem o desempenho adequado 

do processo ensino-aprendizado. 

O processo didático pedagógico desenvolvido pelos professores é fundamental 

para a formação integral do aluno, porpiciando técnicas de aprendizagem, seminários, 

projetos de pesquisas, visitas locais de atividades profissionais nas áreas dos cursos com 

roteiro de observação e relatório, acompanhamento de estágios, estudo do meio, estudo 

de caso entre outros. 

Vale a pena acrescentar que o emprego dessas técnicas é planejada pelo 

professor de acordo com o objetivo da unidade disciplinar que pretende abordar em sala 

de aula, sem perder a visão global da educação. 

Serão desenvolvidos materiais de apoio pedagógico como, por exemplo: manual 

de trabalho de Conclusão de Curso, apostilas, lâminas, aulas em Power Point, textos de 

apoio, os quais ficam disponibilizados online no portal de alunos. 

 

2.5.9. Avanços tecnológicos 

A FAF reconhece que a Tecnologia da Informação, no seu papel atual de motor 

determinante da nova sociedade global, é ferramenta essencial para o suporte aos 

diversos processos que envolvem manipulação e geração de conhecimento. A atividade 

de educar, de acordo com sua natureza, é, portanto, inteiramente elegível para usufruir 

de tal suporte. 

Tem procurado, portanto, incentivar no corpo docente e discente a percepção da 

importância da tecnologia nos diversos aspectos da sociedade e no mundo do trabalho 

atual por meio da divulgação e utilização de tais tecnologias, nos diversos meios 

disponíveis e adequados. 

De acordo com o seu Projeto Político-Pedagógico Institucional, entende que a 

política para a informática e tecnologia deve perceber as mudanças e tendências do 
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mercado e promover o uso inovador e criativo dos recursos tecnológicos para auxiliar os 

processos educacionais.  

Deve oferecer aos corpos discente e docente informações e ferramentas coerentes 

com tais processos, garantindo ganhos mensuráveis de eficiência e qualidade operacional 

através da ampliação de acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços 

educacionais. 

Tendo como pressupostos os conceitos teóricos acima delineados, a política para a 

tecnologia da informação e comunicação possui diretrizes baseadas nas quais os 

seguintes avanços tecnológicos foram alcançados: 

• ampliação dos números de computadores na biblioteca e no laboratório de 

informática  no intuito de atender à crescente demanda de utilização de 

programas de computador relacionados às disciplinas.  

• atualização de programas de computador utilizados para facilitar o estudo e 

pesquisas do corpo docente e discente. 

• aquisição do Laboratório de Línguas – L.L. 

• Internet aberta para o corpo decente e discente. 

 

2.6. POLÍTICAS 

O entendimento que fazemos de política relaciona-se com a capacidade para 

planejar ações e organizar as atividades que definem os valores e os comportamentos de 

todos os submetidos aos efeitos da ação institucional. Esta noção implica na valorização 

do agir em conjunto, ou seja, do agir que se estrutura num acordo coletivo sobre os 

pressupostos, os princípios e as conseqüências resultantes das ações.  

Uma política expressa uma idealização, mas também define 
estratégias de atuação e de transformação da realidade a 
fim de se alcançar objetivos pré-definidos (AGUIAR,1980). 

Desse modo, a política definida institucionalmente – expressão da vontade 

coletiva - fornece parâmetros ou orientações para a tomada de decisões e corresponde à 

base de sustentação para o planejamento estratégico. Elas são estabelecidas por área 

funcional (ou atividade-fim) da Instituição (ensino, pesquisa/iniciação científica, 

extensão, gestão, avaliação), embora se ressalte que a política é um parâmetro ou 

orientação para a tomada de decisões na organização como um todo. 

A operacionalização de uma política se inicia com a tradução dos princípios de 

transformação da realidade na direção desejada em diretrizes de ação. As diretrizes de 
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ação, que são operadores de mudança, de transformação, devem resultar em metas, ou 

seja, em resultados concretos a serem obtidos dentro de um prazo determinado, com os 

recursos com que se poderá contar. 

 

2.6.1. Política de Ensino 

Para o ensino, as diretrizes gerais da Faculdade de Alta Floresta - FAF partem dos 

seguintes compromissos: 

• currículos inovadores e flexíveis, interligando-se a formação 

inicial/continuada, a formação básica comum, que é a formação humana e a  

relação teoria/prática, que é a profissional; 

• enriquecimento das diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo MEC, com o 

acréscimo de disciplinas visando atender as exigências específicas de cada 

curso e, ainda, peculiaridades regionais, e avanços tecnológicos e mudanças 

no perfil profissiográfico; 

• oferecimento de disciplinas e/ou atividades que introduzam o educando na 

organização universitária, oferecendo-lhe ampla visão da formação docente e 

do ensino superior, e a ministração de métodos e técnicas para facilitar o 

processo ensino/aprendizagem e introduzir o educando à iniciação científica e 

profissional; 

• duração total do curso e carga horária das disciplinas e atividades compatíveis 

com o conteúdo e o cumprimento dos padrões de qualidade pretendidos; 

• aulas e outras atividades didático-científicas programadas para se 

desenvolverem em seqüência lógica, de modo a ocuparem racionalmente os 

dias úteis da semana, com plena utilização dos fatores humanos e materiais 

disponíveis; 

• metodologias e tecnologias educacionais que levem em conta as 

características individuais do educando e os aspectos inovadores de cada  

curso e programa de ensino superior,  sua inserção na realidade local, 

regional e  do Estado de Mato Grosso e do Pará, e que conduzam ao 

desenvolvimento do raciocínio e à reflexão crítica, associando aulas 

expositivas com seminários, incubadoras, discussão de textos, estudos de 

casos e outros métodos didáticos apropriados; 

• integração harmoniosa das funções ensino/pesquisa/extensão; 
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O ensino, centrado no educando, deverá: 

• ter caráter científico e sistemático; 

• ser compreensível e possível de ser assimilado; 

• assegurar a relação conhecimento/prática; 

• garantir a solidez dos conhecimentos; 

• levar em consideração o trabalho coletivo e as características  individuais do 

educando. 

 

Na organização e programação dos cursos, imprime-se orientação que, mediante 

metodologia e conteúdos adequados, assegure a formação geral e integral do 

desenvolvimento do educando, potencializando seus pontos fortes. 

A melhoria contínua do ensino, como um compromisso da FAF compreende: 

• implementação dos Planos de Capacitação e de Carreira Profissional; 

• esforço na identificação das potencialidades do educando, para desenvolvê-

las, aperfeiçoá-las e fortalecê-las, numa perspectiva da instituição como 

agente do aprendizado individual de qualidade; 

• implantação da iniciação científica, com a participação progressiva de maior 

número de alunos, sob a orientação docente; 

• participação de alunos, sob a supervisão docente, nas atividades de extensão; 

• participação de alunos em estágios extracurriculares,  eventos científicos e na 

incubadora de sua área de estudos; 

• atualização contínua dos projetos pedagógicos dos cursos e programas, como 

meio de maior adequação às características da comunidade e às aspirações da 

demanda; 

• uso progressivo de tecnologias educacionais de ponta, a fim de liberar os 

professores do ensino rotineiro, corretivo e repetitivo e para as atividades de 

mediação da aprendizagem, orientação e atendimento  individual ao 

educando; 

• promoção de atividades práticas para além dos limites da FAF;  

• atualização  permanente e expansão periódica do acervo da Biblioteca; 

• oferta de programas de treinamento e atualização, em didática e metodologia 
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de ensino, para os professores e, em gestão acadêmico-administrativa, para o 

pessoal não-docente; 

• desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras e flexíveis. 

 

2.6.1.1. Graduação 

O currículo de cada curso de graduação abrangerá uma seqüência ordenada de 

disciplinas e atividades, organizadas em períodos letivos, cuja integralização dará direito 

ao correspondente diploma, caracterizando-se pela: 

• disciplina como um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma 

sistemática, de acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com 

determinada carga horária; 

• atividade como um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas pertinentes ao 

ensino, com aprofundamento ou aplicação de estudos, desenvolvidos sob a 

forma de estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em 

programas de pesquisa e de extensão ou atividades complementares; 

A integralização curricular será feita pelo sistema seriado semestral.  

A interdisciplinaridade, tanto entre disciplinas do mesmo curso quanto entre os 

próprios cursos da FAF será buscada mediante o desenvolvimento de programas 

conjuntos de iniciação científica, projetos experimentais e estágios curriculares e 

extracurriculares, envolvendo diversas disciplinas de um mesmo curso ou de cursos 

diversos, do mesmo nível ou de níveis diferenciados. 

O projeto pedagógico de cada curso deve prever a integração de atividades e 

conteúdo programático horizontalmente (entre as disciplinas/matérias da mesma série) e 

verticalmente (entre disciplinas/matérias de séries diferentes), para que o educando 

possa, desde o seu ingresso na Faculdade de Alta Floresta, estar integrado à necessária 

mudança qualitativa no processo de formação dos profissionais.  

Os Projetos Pedagógicos dos cursos da FAF observarão, além do disposto na 

legislação e normas vigentes, outras formas de orientação inerentes à formação para a 

atividade profissional, entre as quais o preparo para: 

• o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

• o acolhimento e o trato da diversidade; 

• o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
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• o aprimoramento em práticas investigativas; 

• a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; 

• o conhecimento e sua aplicação em assuntos da Amazônia Legal, sobretudo 

no que se refere ao meio ambiente; 

• o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores; 

• o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

Os princípios norteadores dessa formação, para o exercício profissional nas 

diferentes etapas e modalidades da educação, devem considerar: 

• a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

• a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

licenciado ou bacharel, tendo em vista: 

• um conjunto equilibrado de formação, onde o preparo do profissional, por 

ocorrer em lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre 

o que faz na formação e o que dele se espera; 

• a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades 

e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual 

são colocados em uso capacidades pessoais; 

• os conteúdos, como meio e suporte para a construção das competências; 

• a avaliação como parte integrante do processo de formação, de modo a 

possibilitar o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias.  

• a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem dos assuntos 

da Amazônia Legal, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento. 

Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação para 

licenciados e bacharéis: 

• considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional; 

• adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, 
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em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional. 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos da Faculdade de Alta Floresta levam em conta 

que: 

• a formação humana e geral deve vir antes da formação profissional e 

específica e fundamentá-la. 

• a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na 

área profissional; 

• o desenvolvimento das competências exige que a formação contemple 

diferentes âmbitos do conhecimento profissional; 

• a seleção dos conteúdos das áreas de ensino deve orientar-se pelo princípio 

da flexibilidade, podendo extrapolar o previsto nas diferentes etapas da 

escolaridade, de maneira que os conteúdos a serem ensinados devem ser 

tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 

• a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, 

a autonomia dos futuros profissionais em relação ao seu processo de 

aprendizagem e a qualificação destes profissionais com condições de iniciar a 

carreira; 

• a aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que 

pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 

situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. 

Na elaboração do projeto pedagógico dos cursos de formação de profissionais, 

serão consideradas, obrigatoriamente as competências referentes: 

• ao comprometimento com os valores inspiradores da pessoa humana e da 

sociedade democrática; 

• à compreensão do papel social; 

• ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em 

diferentes contextos e à  sua articulação interdisciplinar; 

• ao domínio do conhecimento; 

• ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática; e 

• ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 
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A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 

deverá, além da formação humana e da formação específica relacionada às diferentes 

etapas da educação, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, 

envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o 

desenvolvimento humano, contemplando, especialmente: 

• cultura humana e profissional; 

• conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica; 

• conteúdos das áreas de conhecimento; 

• conhecimento pedagógico; 

• conhecimento advindo da experiência. 

Os cursos da Faculdade de Alta Floresta devem valorizar: 

• os conhecimentos teóricos, acadêmicos e as práticas como importantes fontes 

de conteúdos da formação; 

• o fazer pedagógico, ao lado da dimensão teórica dos conhecimentos, como 

instrumentos de seleção e análise contextual das práticas.  

A prática, na matriz curricular, deverá estar presente desde o terceiro ou quarto 

semestres dos cursos e permear toda a formação do profissional: 

• no interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação e na organização do tempo dos estágios, 

constituindo-se em trabalho prático supervisionado, durante um período 

contínuo, em que se pode ver o desenvolvimento das propostas, a dinâmica 

do grupo e da própria escola e outros aspectos não observáveis em outras 

atividades. 

 

2.6.1.2. Pós-graduação 

O programa de Pós-graduação lato sensu desenvolverá cursos de especialização 

dirigidos a profissionais com formação em nível superior, a fim de atender à necessidade 

de aperfeiçoamento dos sujeitos que estão no mundo do trabalho ou que desejem 

ampliar os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, promovendo o 

processo de interação entre qualidade de ensino, aperfeiçoamento profissional e 

produção científica. 
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Por meio dos cursos de graduação e a partir da demanda sócio cultural da própria 

comunidade, originam-se os cursos de especialização, sendo que estão em consonância 

com a proposta dos cursos de graduação. A estrutura curricular dos cursos enquanto um 

corpo teórico-conceitual sistematizado aprofunda estudos sobre os diferentes campos do 

conhecimento sem deixar de considerar questões de natureza prática. 

O projeto de criação de cursos de Pós-Graduação lato sensu, além de ser proposto 

no Plano de Desenvolvimento Institucional, será submetido à apreciação do Colegiado de 

Curso, ao parecer do CONSU e à aprovação do CEPE. 

As atividades de pós-graduação lato sensu se caracterizam por não apresentarem 

atividades de pesquisa sistemáticas. Nestes casos, o objetivo principal é formar 

especialistas em áreas selecionadas do conhecimento por meio de disciplinas 

concatenadas de forma coerente e a elaboração de uma monografia de fim de curso. 

Ressalta-se que todas estas atividades têm forte correlação com as atividades de 

graduação. Esta interação pode ocorrer de forma direta, por meio de programas 

institucionais de iniciação científica e programa de ações afirmativas para inclusão social, 

ou indiretamente, pela participação de docentes, altamente qualificados e continuamente 

se aperfeiçoando com suas atividades de pesquisa, ministrando aulas na graduação. 

Nesse contexto, as políticas incluem: 

• incentivo à ampliação dos programas de pós-graduação existentes 

(infraestrutura e número de docentes, com o consequente aumento do 

número de estudantes); 

• implantação de novos programas de pós-graduação; 

• incentivo à criação de novos cursos de especialização (pós-graduação lato 

sensu); 

• fortalecimento dos programas institucionais de pesquisa, em particular, o 

programa institucional de iniciação científica e programa de ações afirmativas 

para inclusão social; 

• coordenação da política de qualificação de pessoal da instituição; 

• incentivo à captação de recurso para a pesquisa pelos docentes por meio da 

submissão de projetos à agências de fomento e convênios com empresas; e 

• incentivo à agregação de docentes/pesquisadores de alta qualificação 

buscando a criação de núcleos de excelência em áreas selecionadas. 

Neste contexto, com estas políticas objetiva-se: (I) formar pessoal altamente 

qualificado em nível de especialista; (II) oportunizar aos estudantes de graduação 
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atividades que permitam iniciá-los na pesquisa científica; e (III) colaborar de forma 

direta com o desenvolvimento científico. 

 

2.6.1.3. Curso Seqüencial 

A oferta de programas de cursos seqüenciais pode contribuir de forma expressiva 

para a ampliação do nível de qualificação e de profissionalização dos interessados. Além 

de contribuir para uma progressão profissional dos egressos, são de importância 

estratégica para o desenvolvimento e consolidação do setor produtivo da região. 

Estes programas, pela flexibilidade que pode ser impressa ao seu desenho, levam 

à aplicação do conceito de educação continuada tanto para aquele segmento da 

população que precisa reciclar seus conhecimentos técnicos, teóricos e metodológicos 

com o propósito de estar mais qualificado para responder aos desafios da modernidade. 

Quanto para aquele segmento que está circunstancialmente fora do mercado de 

trabalho, mas que pode ampliar suas chances de ser incorporado à população 

economicamente ativa, desde que desenvolva competências adequadas à demanda. 

Sendo seu apelo diretamente profissionalizante, estes cursos têm conteúdos de 

natureza propedêutica extremamente reduzidos. Logo, há preocupação em orientar o 

processo educacional pela e para a aprendizagem do estudante nestes termos, criando a 

necessidade de os professores das diferentes disciplinas de explorar situações de 

aprendizagem real de modo a favorecer o “aprender fazendo”. 

Os principais recursos didáticos podem ser caracterizados nos seguintes termos: 

• as aulas expositivas só se justificam para abrir (explicar o “estado-da-arte” do 

assunto que está sendo tratado) e fechar (propor sínteses dos aspectos mais 

relevantes desse assunto) os módulos previstos. 

• as aulas dialógicas são indispensáveis para estabelecer um ambiente de troca 

de experiências e de visão do que está sendo discutido, sabendo que a 

literatura indicada configura-se no elemento capaz de fundamentar as 

articulações entre teoria e prática e, por isso mesmo, é indispensável no 

esforço dos estudantes em superar o conhecimento baseado no senso 

comum. 

• a adoção do seminário ganha outro formato na medida em que duplas de 

estudantes ficam responsáveis pela condução das discussões em torno de 

determinados assuntos em função do interesse que têm em aprofundar tais 

conteúdos e, se possível, em função também de experiências profissionais 

acumuladas e que podem imprimir outra dinâmica às intervenções. 

• o método de caso contribui para a capacidade de ler e interpretar cenários, 
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desenvolvendo atitudes típicas de liderança e a compreensão da importância e 

complexidade das diferentes áreas da organização, sob uma perspectiva 

estratégica. 

• as visitas técnicas são exploradas em disciplinas em que o apelo à ilustração 

do que está sendo discutido torna-se imprescindível para processos de 

aprendizagem efetivos. 

• a concepção de projetos leva o estudante a identificar tendências, conceber 

processos de intervenção, fundamentar o processo de criação e defender suas 

propostas com o suporte de bases de dados e de informações confiáveis. 

Em resumo, os cursos seqüenciais da FAF buscarão atender a todos aqueles que 

já estejam inseridos no mercado de trabalho, mas que se reconheçam motivados para 

investir: 

• na realização de programas de reciclagem que assegurem o alcance de 

melhores resultados em termos profissionais; 

• em projetos de diversificação de atividades profissionais; e 

• em capacitação que os habilitem a conquistar promoções funcionais. 

Igualmente, integram o público-alvo deste tipo de curso pessoas interessadas em 

aproveitar oportunidades de negócio identificadas, com consciência de que os riscos se 

reduzem na medida em que as competências para tomar decisões se ampliam por meio 

de uma formação adequada. 

Por fim, os cursos seqüenciais oferecem àqueles que estão à margem do mercado 

de trabalho um meio rápido de qualificação profissional, habilitando-os a uma recolocação mais 

imediata ou proveitosa 
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2.6.1.4. Graduação Tecnológica 

A FAF na sua estrutura, ofertará Cursos Superiores de Tecnologia, como uma 

ferramenta eficaz na formação mais rápida do profissional, capacitando-o 

profissionalmente para suprir às necessidades do mercado. 

Será considerada na definição das políticas a busca de excelência na capacitação 

técnica visando atender a demanda por preparação, formação e aprimoramento 

educacional e profissional. 

A política de criação de cursos superiores de tecnologias que contribuam para 

complementar as diferentes formações profissionais, facilitando o acesso ao mercado de 

trabalho. Essa formação não se esgota na conquista de um certificado ou diploma. 

Os cursos superiores de tecnologias na FAF tem as seguintes diretrizes 

enfatizando: 

• a importância dos elementos de cultura geral; 

• o desenvolvimento de instrumentos metodológicos que permitam aos 

formandos adquirir competências profissionais; 

• o efetivo preparo para acompanhar as evoluções do campo do saber 

escolhido, possibilitando-lhes o aproveitamento dos créditos obtidos, nos 

cursos de graduação que, porventura, vierem a realizar; 

• a oferta de currículos flexíveis, modulados  possibilitando itinerários 

diversificados, acesso e saídas intermediárias e atualização permanente; 

• a prática profissional organizando o desenvolvimento curricular. 

Para o desenvolvimento desta modalidade serão previstos currículos baseados em 

competências requeridas para o exercício profissional.  

Esta é uma forma pragmática de flexibilizar os cursos superiores brasileiros, tendo 

seus nichos nos cursos regulares ofertados pela instituição. 

 

2.6.1.5. Programa Especial de Formação Pedagógica 

Com base na LDB (Lei nº 9.394/96), bem como a Resolução CNE n. 2, de 7 de 

julho de 1997 os programas de formação pedagógica  é destinado a oferecer formação 

pedagógica adequada aos docentes para as disciplinas do currículo do ensino 

fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, em disciplina 

de sua área de conhecimento, já construída no curso superior anteriormente cursado. 

Para tanto a formação continuada dos professores que atuarão na educação 
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básica, tanto na área de conhecimento específica quanto nas dimensões didático-

pedagógicas é um dos objetivos da FAF, que para tal foram definidas as seguintes 

diretrizes: 

• implementar currículo que atenda às exigências contemporâneas de formação 

de educadores, contribuindo para o desenvolvimento da educação; 

• assegurar bom referencial teórico e ensejar o desenvolvimento das 

competências inerentes ao docente da educação profissional; 

• favorecer a formação de educadores aptos a participar e interferir na 

realidade educacional, social, política e econômica e, mais especificamente, 

no processo de ensino-aprendizagem, no âmbito da FAF como no do sistema 

a que estiver integrado; 

• formar docentes para o exercício das disciplinas técnicas na educação 

profissional, enfatizando: 

− formação humana ampla e integral; 

− integração entre teoria e prática; 

− planejamento coletivo e permanente; 

− avaliação sistemática e contínua; 

− abordagem histórico-crítica dos fenômenos estudados; 

− respeito às especificidades epistemológicas das diferentes áreas de 

conhecimento; 

− enriquecimento das interações sociais. 

 

2.6.1.6. Educação a Distância (EaD) 

Além do modelo de ensino presencial, a LDB, define, também, o ensino 

semipresencial e o ensino a distância. 

Ao contrário do modelo presencial, caracterizado pelo tripé: educador, educando e 

escola, com forte interdependência entre as variáveis de tempo e espaço devido à 

presencialidade, no ensino a distância uma ou mais dessas variáveis podem ser 

suprimidas, ou seja, a transmissão de conteúdo é feita por outros meios e métodos, não 

somente pelo educador e, desta forma, a simultaneidade, o tempo e espaço são 

alterados. 

A mudança da dinâmica no ensino a distância promove situações distintas as do 

ensino presencial, os currículos e metodologia são flexíveis, os educandos passam a ser 

corresponsáveis pela qualidade do ensino e a estrutura possibilita a autoaprendizagem 

em uma base individual e coletiva ou colaborativa. Existe uma adequação do processo 
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educacional à dinâmica social e o tripé passa a ser: educando, sociedade e tecnologia. 

Essas características se consolidam na LDB que define a educação a distância 

como uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de 

recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 

de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios 

de comunicação. 

A agregação da modalidade presencial com a modalidade à distância cria o ensino 

semipresencial, regulamentado pela Portaria MEC n° 4.049, de 10/12/2004, que autoriza 

as instituições de ensino superior a introduzir, na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas na modalidade 

semipresencial. Estas disciplinas que, em seu todo ou parte utilizem métodos não 

presenciais, não devem ultrapassar 20% da carga horária total do curso em questão. 

Diante dessa possibilidade, as DCIs (diretrizes curriculares internas) para os 

cursos de graduação da FAF prevêem a possibilidade da inclusão da modalidade 

semipresencial nos cursos presenciais reconhecidos para oferecer aos alunos a 

possibilidade de participarem ativamente do processo de ensino-aprendizagem, por meio 

da oferta continuada de atividades individuais e em grupo, incentivando a participação e 

a construção de conhecimento. 

 

2.6.2. Política para a Iniciação Científica 

A pesquisa é a atividade básica da ciência na construção do conhecimento. O ato 

de pesquisar possibilita a explicação de fenômenos e a solução de problemas práticos da 

realidade vivenciada pelo homem.  

A Faculdade de Alta Floresta – FAF estimulará a pesquisa e a iniciação científica 

desde o primeiro período da graduação, através da atuação articulada dos professores da 

disciplina de Metodologia da Pesquisa e da publicação de trabalhos de pesquisa que 

apresentarem melhor qualidade acadêmica e maior rigor científico. 

Este incentivo será operacionalizado pelos convênios que a FAF implementará com 

instituições financiadoras de pesquisa, como o CNPq, além da utilização de recursos 

próprios, por meio do Programa de Iniciação Científica-PIC, que desenvolverá os projetos 

financiados. 

A iniciação científica será incentivada, também, pela organização de “mostras de 

iniciação científica”, que serão espécies de congressos acadêmicos onde os alunos terão 
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oportunidade de expor suas pesquisas, além de possibilitar a divulgação das pesquisas a 

serem realizadas na FAF, em áreas afins de conhecimento, possibilitando a 

inter/multidisciplinaridade.  

A importância do incentivo à pesquisa também se justifica pela demanda 

crescente que o mercado sempre apresenta em relação a pesquisadores, seja para 

atuarem em escritórios, empresas, ou para assessoria de profissionais capacitados. 

Com efeito, serão inúmeras as possibilidades de pesquisa na graduação. Além da 

exigência de elaboração de monografia para conclusão do curso, serão formados grupos 

de pesquisa orientados por professores pesquisadores com projeto em desenvolvimento, 

onde os alunos farão levantamento de fontes, ajudarão na preparação de artigos, 

pesquisarão novas bibliografias. 

Esses grupos funcionarão como laboratório de iniciação científica para os 

estudantes, que prestarão assessoria às pesquisas dos professores, levantando o 

material, discutindo a sua relevância e atualidade, lendo e elaborando fichas de leitura, 

dominando os instrumentos técnicos da pesquisa (fichas de leituras, fichas de 

bibliografia, desenvolvimento de fichas de análise de casos etc.) e instrumentos materiais 

(domínio dos acervos da biblioteca existentes na Instituição e na cidade, acervo de 

documentos disponíveis na internet, nas publicações e levantamentos anteriores do 

próprio grupo). 

Como meio de estimular e divulgar os trabalhos de pesquisa serão criados os 

“cadernos de pesquisa” da FAF, de publicação pelo menos anual, e que publicará tanto as 

pesquisas desenvolvidas pelos professores, quanto pelos alunos em nível de iniciação 

científica. 

Além destes “Cadernos de Pesquisa” poderá ser utilizada, ainda, para eventuais 

publicações, o “Jornal da FAFLOR”, periódico editado pela União das Faculdades de Alta 

Floresta e que já desfruta de prestígio. 

A Faculdade de Alta Floresta - FAF incorporará ao seu processo educacional a 

pesquisa como forma educativa, desenvolvida com a participação de seus professores e 

alunos, desenvolvendo a iniciação científica. Para tanto, a FAF pretende: 

• capacitar seus professores para a elaboração e implementação de projetos de 

pesquisa; 

• desenvolver programas de bolsas de iniciação científica, com a reserva de um 

percentual anual das despesas de custeio para o financiamento dessa 

atividade; 
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• buscar recursos em fontes de fomento estatais ou privadas para financiar 

projetos de pesquisa e de iniciação científica; 

• buscar recursos próprios, da mantenedora, para apoiar esses projetos; 

• entender a pesquisa como componente constitutivo tanto da teoria como da 

prática, valorizando a pesquisa sistemática que constitui o fundamento da 

construção teórica; 

• entender a atuação prática como uma dimensão investigativa, que constitui 

uma forma não de simples reprodução, mas de criação ou, pelo menos, de 

recriação crítica e criativa do conhecimento; 

• contribuir para a compreensão da processualidade da produção e apropriação 

de conhecimento e da provisoriedade das certezas científicas; 

• ofertar cursos de pós-graduação que possibilitem a iniciação em atividades de 

pesquisa; 

• promoção de congressos e outros eventos, de natureza científica ou técnico-

profissional; 

• estímulos e apoio a seus professores e alunos, a fim de participarem de 

eventos de caráter cientifico, técnico, cultural e educacional; 

• os projetos de pesquisa, desenvolvidos pelos professores, serão apoiados, 

executivamente pela Vice-Diretoria e pelas Coordenadorias de Curso. 

2.6.3. Política para a Extensão 

O volume de transformações acumuladas nas últimas décadas determinou a 

atualização constante dos procedimentos acadêmicos, em função da necessidade do 

atendimento das expectativas sociais, via conhecimento produzido pelas instituições de 

ensino superior. Nesse sentido, há novidades que recaem forte e diretamente sobre a 

extensão universitária, impondo-lhes redefinições temáticas e novas áreas de atuação. 

Em âmbito mundial, ampliou-se o impacto da assim chamada Revolução 

Tecnológica, estabelecendo-se a automação, a informatização e a agilidade das 

comunicações e transportes. Tais inovações conduziram a novas modalidades de 

internacionalização da produção e do consumo, bem como a reestruturação da divisão 

internacional do trabalho, unificando o mercado mundial em escala inédita. 

O Brasil não poderia ficar infenso a essa reorganização geral do dito mundo 

globalizado. Um mapeamento da “conjuntura” demonstra, por um lado, progresso 
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acelerado em determinadas áreas, e, por outro, grandes dificuldades de atendimento das 

demandas sociais mínimas. 

Assim, à extensão universitária, no seu campo de ação, coerente às políticas 

públicas estabelecidas pela sociedade civil e esferas governamentais, cabe estender o 

conhecimento produzido pela academia, visando o atendimento das demandas da 

Sociedade. 

A extensão deve ser encarada sob a perspectiva da produção do conhecimento, 

contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre IES e sociedade. 

As atividades de extensão, inclusive as de natureza desportiva, artística e cultural, 

visarão valorizar e estimular a criação e difusão da arte e da cultura, particularmente 

aquelas patrocinadas pela comunidade, refletindo o potencial da Instituição no contexto 

social e sendo base para o desenvolvimento de programas de ensino e produção do 

saber, recolhendo insumos para a contínua revisão do fazer acadêmico. 

A programação extensionista incluirá a promoção de serviços à comunidade e a 

realização de cursos de treinamento de profissionais nas áreas pedagógicas e técnico-

científicas, assumindo as formas de cursos de extensão, palestras, conferências, 

simpósios, jornadas, assistência a empresas e órgãos públicos. 

De modo geral, a FAF se propõe a realizar sua integração com a sociedade por 

meio: 

• da realização de seminários de atualização em suas áreas de competência; 

• do programa de cursos de extensão, envolvendo temas atuais, de interesse e 

necessidade das comunidades externa e interna; 

• do programa de convênios com diversas instituições do Estado e dos 

municípios; 

• de encontros envolvendo categorias específicas; 

• da criação e prestação de serviços de assessoria e consultoria à comunidade, 

envolvendo estagiários e docentes da Instituição e profissionais da 

comunidade estadual; 

• de serviços de intermediação de oportunidades de estágio para estudantes da 

Instituição; 

•  da participação em iniciativas de natureza cultural, artística e científica; 

• de estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional; 
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• da publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico e divulgação de 

conhecimentos e técnicas de trabalho; e 

• do estímulo à articulação da extensão com a pesquisa e o ensino visando 

integrar, sempre que possível, o saber acadêmico com a realidade. 

Visando incentivar as atividades de extensão, a FAF utilizará, dentre outras, as 

seguintes estratégias de ação: 

• realizar avaliação diagnóstica da realidade social por meio de pesquisa; 

• identificar as ações de extensão por meio de organização de fóruns, 

seminários e workshops que retratem seus resultados e envolvam toda a 

comunidade acadêmica; 

• implantar uma política de ações de extensão com o objetivo de transformação 

social; 

• identificar as lideranças políticas, sindicais e civis por meio do contato direto 

com a população e os meios de comunicação para ajustar melhor os 

programas de extensão às necessidades locais; 

• identificar a capacidade extensionista das Coordenações de Curso por meio da 

produção e dos resultados das ações junto à sociedade; 

• incentivar o corpo docente e discente a promover a extensão em projetos que 

atendam às necessidades prioritárias da sociedade; e 

• agregar a extensão aos campos desenvolvidos nos estágios e pesquisas por 

meio da permuta de conhecimentos e vivências dos indivíduos, visando à 

transformação do sujeito e da sociedade. 

Há uma preocupação da FAF em desenvolver atividades de extensão que atendam à 

comunidade regional em termos sociais, culturais, ambientais e outros. 

 

2.6.4. Política para a Gestão 

O modelo desenhado para a gestão acadêmica da FAF dispõe de organização 

formal com estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade 

para responder às exigências do mundo moderno. 

As áreas de conhecimento em que estão situados os cursos de graduação contam 

com coordenações específicas e os cursos dispõem de coordenadores próprios que dão 

cumprimento às diretrizes curriculares, controle de freqüência de professores e alunos, 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 6 1 - 

distribuição de cargas horárias, projetos pedagógicos e outras questões essenciais na 

vida dos cursos, conseqüentemente, da gestão acadêmica. 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, 

objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a 

implantação das medidas. 

Os órgãos de deliberação e de execução são concebidos com poucos níveis 

hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a 

comunicação, exige menor controle burocrático, facilita a gestão de processos e de 

rotinas e a delegação de competências, podendo-se obter, em conseqüência, maior 

envolvimento dos corpos docente e discente e técnico-administrativo. 

Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com a 

participação dos diferentes segmentos que constituem a comunidade acadêmica, 

possibilitando aos setores autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas. 

A Direção Geral é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa, responsável pela definição e execução das políticas de gestão da Instituição. 

A Direção Geral coordena, fiscaliza e superintende todas as questões acadêmicas. 

Sua intervenção enseja o comprometimento através de uma gestão participativa que 

garanta a missão e os princípios da Instituição. 

As macro-diretrizes institucionais são definidas em comum acordo com a 

Mantenedora. A Instituição elaborou a sua matriz organizacional, expressa no seu 

Organograma, de forma enxuta, com estruturas flexíveis e ágeis, assegurando o 

exercício e a participação em todas as suas áreas. 

Cientes de que a administração transcende o organograma, as políticas de gestão 

da FAF prevêem responsabilidade por processos que permeiam todos os níveis da 

Instituição, privilegiando seus produtos e serviços, canalizando as capacidades, as 

interações, elevando ao máximo a eficiência e a eficácia administrativa e a abertura ao 

conhecimento e à inovação. 
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2.6.5. Responsabilidade social da instituição 

A compreensão e a prática da responsabilidade social tem sido uma tarefa 

complexa para as instituições de ensino superior brasileiras. Alguns avanços significativos 

já foram conquistados nos últimos anos, mas, ainda, há muito que ser feito para que se 

efetive uma relação orgânica entre as instituições universitárias e a sociedade brasileira. 

As pessoas, através de suas inúmeras relações, vão constituindo sua existência 

em sociedade. Neste processo de produção os espaços de vida vão se instituindo em 

contínuo ressignificar de padrões culturais, produzindo avanços no entendimento da 

construção dos espaços sociais de vida. As organizações ou instituições se estruturam 

por meio destas diferentes relações sociais que os homens estabelecem entre si na 

pretensão de organizar a vida, e refletem, desta forma, a prática da cidadania.  

Resulta daí uma premissa incontestável: todas as instituições têm 

responsabilidade social e, portanto, as instituições de ensino estão inscritas no âmbito 

deste processo de responsabilização, que lhe impõe a necessidade de permanente 

reflexão de seus fins, de sua estrutura, de suas linhas de ação e do sentido das suas 

práticas, pois não são entidades abstratas. 

A responsabilidade social da Instituição traduz-se pela busca da compreensão das 

reais necessidades e potencialidades da região, assim como dos caminhos para que seu 

desenvolvimento ocorra. Conforme afirmado na introdução deste documento, a FAF 

prima pela inclusão social de seus alunos e egressos, desenvolvendo atividades 

educacionais de nível superior condizentes com o que se espera de uma Instituição cujos 

princípios, embora sólidos, a permitam responder com prontidão e eficiência aos muitos 

desafios de uma sociedade em constante transformação.  

Em outras palavras, busca-se a excelência educacional e a melhoria contínua, 

tendo como foco o aluno e o desenvolvimento da região. 

Em suas relações com a comunidade, especialmente quando esta se materializa 

na forma de associações de classe, empresas, instituições financeiras, organizações sem 

fins lucrativos etc., a FAF tem como responsabilidade, entre outras: 

• atuar junto a essas entidades, construindo uma imagem favorável de si 

mesma; 

• promover seminários e cursos de interesse da comunidade e da Instituição, 

seja por iniciativa própria ou em parceria e apoio com outras instituições; 
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• identificar na comunidade acadêmica e empresarial professores e outros 

profissionais que tenham potencial para prestar serviços relevantes à 

Instituição; 

• identificar necessidades não satisfeitas no mercado e viabilizá-las em cursos 

de graduação, extensão e pós-graduação; 

• atuar junto a escolas e entidades carentes, ministrando cursos sem qualquer 

remuneração financeira; e 

• avaliar semestralmente seu próprio desempenho, principalmente no tocante 

aos seus cursos de graduação e, quando houver, pós-graduação e extensão, 

por meio do Plano de Autoaavaliação Institucional, desenvolvido de acordo 

com os princípios estabelecidos na Lei do SINAES. 

Esse intercâmbio com a comunidade contribui para o desenvolvimento da região, 

gerando mais empregos, capacitando profissionais para atender às necessidades das 

empresas e da comunidade em geral e formando cidadãos dotados de princípios éticos e 

responsabilidade social. 

A FAF desenvolve também uma política de apoio aos alunos carentes. Um 

exemplo é o Programa de Bolsas, que tem como objetivos: 

• possibilitar, mediante recursos próprios, a concessão de Bolsas de Estudos a 

alunos de comprovada carência socioeconômica, matriculados nesta 

Instituição, visando o incentivo aos estudos e possibilitando o ingresso na 

carreira profissional; 

• incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, através do engajamento em projetos 

específicos; e 

• proporcionar ao aluno bolsista atividades que possibilitem o seu crescimento 

pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa. 

Já o programa de bônus nas mensalidades pode ser estabelecido para todos os 

alunos da FAF que efetuem seus pagamentos rigorosamente em dia, respeitando as 

datas de seus vencimentos. 
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2.6.5.1. Programas de desenvolvimento econômico e social da região 

A FAF contribui para o desenvolvimento econômico e social da região por meio da 

definição de ações e programas que concretizam e integram as diretrizes curriculares 

com os setores sociais e produtivos da região, incluindo o mercado profissional, através 

de intensas relações com: 

• escolas públicas de nível médio e fundamenta; 

• associações de bairro, movimentos sociais; 

• associação de produtores rurais 

• associações de produtores da agricultura familiar 

• associações de trabalhadores rurais e urbanos 

• conselhos tutelares 

• escritórios tecnológicos e escritórios de captação de recursos 

• estágios em setores profissionais específicos 

• prestação de serviços e parcerias de trabalho com órgãos públicos e 

privados. 

Adicionalmente, a FAF tem apresentado essas experiências de produção e 

transferência de conhecimentos e tecnologias decorrentes da prática de atividades 

técnicas e culturais em seu campus que atendem a demandas do desenvolvimento 

sustentável no âmbito local, regional e nacional, bem como do meio rural e urbano, com 

registro de seus resultados em reuniões técnicas, jornadas, seminários e encontros 

periódicos. 
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3. IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

3.1. RELAÇÃO DOS CURSOS E PROGRAMAS EXISTENTES 

3.1.1. Cursos de graduação ofertados 

NOME DO CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO OU RENOV. 

Administração  Portaria MEC n.º 226 21/11/1997 
Seção I 27261 

Portaria 2.088 18/07/2002 
Seção I p.15 

Ciências Contábeis  Decreto Presidencial DOU 
07/02/1996 

Portaria MEC 768 de 
23/03/2006 Publicada no DOU 

em  24/03/2006 

Letras  
Parecer CES 31/2002 DOU 

11/03/2002 
Portaria SESu 102 DOU  

05/02/2007 

Turismo 
Portaria do MEC 4.030 de 

06/12/2004 
Portaria SESu 790 de 

10/06/2009 
 

3.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DE NOVOS CURSOS E PROGRAMAS 

3.2.1. Programação de abertura de cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura 
e Tecnólogica) 

Nome do curso Habilitação Modalidade 
Nº de 

alunos por 
turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Local de 
Funcionamento 

Ano previsto 
para a 

solicitação  

Licenciatura em 
Matemática 

Licenciatura Presencial 50/100 2 Matutino/Noturno FAF 2013 

Licenciatura em 
História 

Licenciatura Presencial 50/100 2 Matutino/Noturno FAF 2013 

Bacharelado em 
Engenharia Civil 

Bacharelado Presencial 50/100 2 Matutino/Noturno FAF 2013 

 
 

3.2.2. Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) 

Nome do curso Modalidade 
Nº de 

alunos/turma 
Nº 

turmas 
Turno(s) de 

Funcionamento 
Local de 

Funcionamento 

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 

Gestão Ambiental Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2011 
MBA Gestão 
Financeira 

Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2011 

Didática do Ensino 
Superior Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2011 

MBA em Gestão 
Estratégica de 

pessoas 
Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2011 

Psicopedagogia Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2012 
Educação Infantil Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2012 
Controle Interno Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2012 
Marketing, 

Comunicação e 
Vendas 

Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2013 

Controladoria Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2013 
Direito Penal Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2013 
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Direito 
Constitucional 

Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2013 

Turismo e 
Desenvolvimento 

Local 
Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2014 

Auditoria e Pericia 
Contábil Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2014 

Língua Portuguesa 
Literatura 
Brasileira 

Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2014 

Agronegócio Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2015 
Turismo e 

Desenvolvimento 
Local 

Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2015 

Marketing para 
Gestão 

empresarial 
Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2015 

Língua Literatura 
e Cultura 
Brasileira 

Presencial 50 1 Diurno/Noturno FAF 2015 

 

3.2.3. Programação de abertura de cursos Seqüenciais 

Nome do curso Área 
correspondente 

Nº de 
alunos/turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Local de 
Funcionamento 

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 

Gestão m 
Comércio 
Exterior 

Administração 30 1 Diurno / Noturno FAF 2011 

Gestão 
Financeira de 
Mercados de 
Capitais 

Administração 30 1 Diurno / Noturno FAF 2011 

Gestão de 
Agronegócio Administração 30 1 Diurno / Noturno FAF 2011 

Libras Educação 30 1 Diurno / Noturno FAF 2012 
Interações 
Humanas nas 
Organizações 

Administração 30 1 Diurno / Noturno FAF 2012 

Arranjos 
Produtivos 
Regionais 

Administração 30 1 Diurno / Noturno FAF 2012 

Noções 
Atuariais 

Ciências 
Contábeis 30 1 Diurno / Noturno FAF 2013 

Auditoria 
Contábil 

Ciências 
Contábeis 30 1 Diurno / Noturno FAF 2013 

Controladoria 
Ciências 
Contábeis 30 1 Diurno / Noturno FAF 2013 

Contabilidade 
Ambiental 

Ciências 
Contábeis 30 1 Diurno / Noturno FAF 2014 

Contabilidade 
Terceiro Setor 

Ciências 
Contábeis 30 1 Diurno / Noturno FAF 2015 

Contabilidade 
Internacional 

Ciências 
Contábeis 30 1 Diurno / Noturno FAF 2015 
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3.2.4. Programação de abertura de cursos de Extensão 

Nome do curso Modalidade 
Nº de 
alunos/ 
turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Local de 
Funcionamento 

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 

Oratória Presencial 30 3 
Matutino/Vespertino/ 

Noturno 
FAF 2012 

Imposto de 
Renda Pessoa 
Física (IRPF) 

Presencial 30 3 Matutino/Vespertino/
Noturno 

FAF 2012 

Departamento 
Pessoal 

Presencial 30 3 Matutino/Vespertino/ 
Noturno 

FAF 2012 

Imposto 
Territorial 
Rural (ITR) 

Presencial 30 3 Matutino/Vespertino/ 
Noturno 

FAF 2012 

Sistema 
Público de 
Escrituração 
Digital (SPED) 

Presencial 30 3 Matutino/Vespertino/ 
Noturno  

FAF 2012 

Análise de 
Investimento 

Presencial 30 3 
Matutino/Vespertino/ 

Noturno 
FAF 2012 

Criar para 
Brincar 

Presencial 40 5 Vespertino/ Noturno FAF 2011 

Oficina de 
Jogos 

Presencial 40 5 Vespertino/ Noturno FAF 2011 

Relações 
Interpessoais 
no Convívio 
Escolar 

Presencial 40 5 Vespertino/ Noturno FAF 2011 

Leitura, 
Interpretação e 
Produção de 
Texto para 
Vestibular 

Presencial 40 2 Vespertino/ Noturno FAF 2011 

Incentivo À 
Leitura e a 
Produção de 
Textos 

Presencial 40 2 Vespertino/ Noturno FAF 2011 

Técnicas para 
negociações 
eficazes 

Presencial 40 2 Vespertino /Noturno FAF 2012 

A importância 
do atender 

bem 
Presencial 40 2 Vespertino/ Noturno FAF 2012 

Vendas: o foco 
principal das 
empresas 

Presencial 40 2 Vespertino/Noturno FAF 2012 

Comércio 
Exterior 

Presencial 40 2 Vespertino/Noturno FAF 2012 

O marketing 
nas empresas 

Presencial 40 2 Vespertino/Noturno FAF 2012 
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Oratória: 
técnicas de 

apresentação e 
postura 

Presencial 40 2 Vespertino/Noturno FAF 2012 

O cliente 
interno e 
externo 

Presencial 40 2 Vespertino/Noturno FAF 2012 

 

3.2.5. Programas de Extensão 

3.2.5.1. Objetivos 

A Extensão tem por objetivo geral tornar acessível, à sociedade, o conhecimento de 

domínio da FAF, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo estudo 

do conhecimento universal disponível. É por meio da extensão que se amplia o campo de 

atuação da instituição e aproxima o pensamento acadêmico-científico com a sociedade e 

fornece ao egresso melhor qualificação e o aproxima da sociedade e do pensamento 

acadêmico tanto o docente quanto o egresso da instituição. São objetivos específicos da 

FAF:  

• otimizar as relações de intercâmbio entre a FAF e a sociedade, quanto aos 

objetivos institucionais;  

• aumentar a probabilidade de que as pessoas e a FEAFLOR utilizem, da melhor 

maneira possível, o conhecimento existente na realização de suas atividades;  

• produzir conhecimento sobre os processos de apropriação e utilização do 

conhecimento existente por parte das pessoas e da instituição;  

• avaliar as contribuições da FAF para o desenvolvimento da sociedade; e,  

• facilitar e melhorar a articulação do ensino e da pesquisa com as necessidades 

da comunidade social; 

As atividades de extensão devem ser realizadas com o envolvimento de alunos 

regulares dos cursos sequênciais, de graduação e de pós-graduação, sob a supervisão 

docente, como executores-colaboradores nessas atividades. 

3.2.5.2. Atividades De Extensão 

A Extensão pode ser desenvolvida por intermédio das seguintes atividades 

principais:  

•  Apreciar as propostas de atividades apresentadas,  

• Publicações que visem tornar o conhecimento acessível à população;  
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•  Eventos − culturais, científicos ou de outros tipos − que tenham como 

finalidade a criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de 

conhecer os bens científicos, técnicos ou culturais disponíveis ou de usufruir 

deles; 

•  Serviços, desenvolvidos por atendimentos diretos à população, ou, 

indiretamente, por agências que fazem esse atendimento, desde que sejam 

realizados de forma consistente com os objetivos da instituição e 

credenciados por ela; 

• e)Assessorias e consultorias visando a auxiliar pessoas ou instituições a 

utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente, nas situações com que 

se defrontam; 

• Cursos de atualização e formação continuada que visem o aperfeiçoamento 

profissional, de ampliação cultural, de especialização educacional e outros que 

possam constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento existente. 

 

3.2.5.3. Diversos Tipos de Atividades de Extensão: características e objetivos 

a) Cursos de Ampliação Cultural. 

Aumentar o conhecimento geral das pessoas (sobre um assunto determinado), 

independentemente de sua formação específica, seja profissional ou não. São cursos 

voltados para o objetivo de capacitar melhor a população, em geral, para usufruir do 

conhecimento já disponível (entender, acompanhar, utilizar, procurar, etc.). 

b) Cursos de Ampliação Universitária:  

Ampliar (complementar, suplementar, etc.) a formação obtida em qualquer curso 

universitário (seqüencial, de graduação ou de pós-graduação), em relação a aspectos 

que, usualmente, não fazem parte do currículo desses cursos. Geralmente tem como 

perspectiva a ampliação da formação para aspectos de interesse ou opção pessoal, mas 

não necessariamente fundamentais para a formação básica no campo de atuação 

profissional do interessado. 

c) Cursos de Aperfeiçoamento profissional:  

Desenvolver uma reformulação (geralmente parcial), um aprofundamento ou uma 

complementação de habilidades e conhecimentos que compõem o perfil (e a formação) 

profissional em uma determinada parte do conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que compõem um campo de atuação profissional. Em geral, são voltados para o 

restrito atendimento de uma necessidade, na realização de um trabalho, tal como ela se 
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apresenta em um dado momento. 

d) Eventos científicos e técnicas (Congressos, mesas-redondas, 

simpósios, encontros, seminários, palestras, conferências ou teleconferências): 

Promover atividades organizadas para que a sociedade tome conhecimento da 

produção intelectual nas diversas áreas do conhecimento, a partir de contato direto com 

os indivíduos que produzem, sistematizam ou criticam esses conhecimentos, 

acompanhando o próprio processo de produção desse conhecimento ou conhecendo os 

resultados do mesmo. 

e) Eventos esportivos, artísticos, culturais ou sociais: 

Promover atividades que coloquem a sociedade em contato com o patrimônio 

cultural da humanidade (por exemplo: peças de teatro, apresentações de corais, shows 

musicais, sessões de cinema ou vídeo, jogos ou promoções desportivas, de lazer, etc.) 

de modo que as pessoas possam ter acesso a esse patrimônio. 

 

3.2.5.4.  Organização e Execução  

O planejamento e a organização das atividades de extensão estarão afetos à 

Coordenação de cada Curso da FAF à qual deve competir, a identificação de fontes de 

financiamento e a busca ou a geração dos recursos e investimentos necessários. 

À unidade acadêmica básica responsável pelas atividades extensionistas compete: 

• Apreciar as propostas de atividades apresentadas, 

• Acompanhar e avaliar a execução das atividades, 

• Apreciar toda e qualquer alteração proposta para a atividade, nos casos em 

que esta já tiver sido aprovada pelas instâncias competentes, 

• Participar da obtenção de recursos para a realização da atividade, 

• Promover a divulgação dos eventos, utilizando os órgãos competentes, 

• Avaliar relatórios das atividades de extensão de docentes do setor, quanto ao 

cumprimento dos objetivos propostos, resultados obtidos, contribuição da 

atividade ao ensino, à pesquisa e ao acesso ao conhecimento, 

• Elaborar plano anual de atividade de extensão, 

• Encaminhar propostas de atividades de extensão, de acordo com as normas 

da instituição, para o órgão  superior competente, 

Encaminhar os relatórios das atividades de extensão, devidamente avaliados, à 

autoridade superior, de acordo com as normas da instituição. 
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Na elaboração, encaminhamento, aprovação e execução de propostas de 

programas de extensão, permanentes ou eventuais, devem ser observados os seguintes 

procedimentos: 

• qualquer membro da comunidade universitária (professor, aluno e 

funcionário) pode sugerir programa de extensão, cabendo à unidade 

acadêmica, a que esteja vinculado, deliberar a respeito, 

• após aprovada, a proposta deve ser encaminhada ao órgão superior de 

coordenação das atividades extensionistas, para análise e decisão, quando for 

o caso, 

• aprovado o programa, cabe à unidade acadêmica respectiva a sua execução; 

• quando o programa envolver mais de uma unidade, cabe à coordenação 

superior da extensão disciplinar a sua execução, 

• quando se tratar de eventos ligados às representações estudantis (diretório 

acadêmico), o órgão superior da extensão deve designar um docente para 

acompanhar e coordenar a sua realização. 

 

3.2.6. PROGRAMAÇÃO 

Tendo presentes esses pressupostos, as atividades de extensão, compreenderão 

cursos e serviços programados, anualmente, de acordo com o quadro seguinte, com a 

participação de alunos e professores: 

TIPOS DE ATIVIDADES ATIVIDADE PERÍODO 

Tipos de Atividades Atividade Período 

Curso de Ampliação Cultural: 

- Criar para Brincar  28 de março 

- Oficina de jogos  21 e 22 de maio 

- Um Mergulho no Brincar 
Recriação e Confecção de 25 de Junho  

Brinquedos e Sucatas 
- Alfabetização  

09 e 10 de julho 

Curso de Ampliação Universitária 
Curso Avançado de Libras 
– Pedagogia  

De 08/10 a 26/11 

Curso de Aperfeiçoamento 
Profissional: 

Projeto de Relações 
Interpessoais no Convívio 
Escolar  

06, 13, 20,27 de Agosto 

Eventos científicos e Técnicos 
(Congressos, mesas- redondas, 
simpósios, encontros, 
seminários, palestras, 
conferências, ou 
teleconferências)  

Seminário de Educação  11 e 12 de Novembro 

Mostra de Trabalho 
Acadêmico  19 e 20 de Novembro27 

Seminário de Temas 
Transversais  

a 30 de Julho e 3 a 5 de 
Novembro 

Eventos esportivos, artísticos, 
culturais ou sociais: 

II Feira do Livro – Curso 
de Letras 

11 e 12 de junho 
17 de março 
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Tipos de Atividades Atividade Período 

1.º Luau Literário – Curso 
de Letras 6 de outubro 

2.º Luau Literário  
18 de Setembro a 27 de 
Novembro 

Projeto: leitura, 
Interpretação, e Produção 
de Texto para o Vestibular 
(Leitura, Vamos Nessa, 
galera! ) Setembro a novembro 

Projeto: Incentivo à 
Leitura e a Produção de 
Texto 
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4. CORPO DOCENTE 
O corpo docente da FAF mantido pela União das Faculdades de Alta Floresta é 

constituído de professores recrutados, selecionados e admitidos nos termos do Estatuto 

do Mantenedor, deste Estatuto, da legislação trabalhista pertinente e do Plano de 

Carreira Docente da instituição. 

 

4.1. REQUISITOS DE TITULAÇÃO 

Os professores admitidos devem possuir qualificação acadêmica e profissional em 

sua área de atuação, bem como capacidade didático-pedagógica reconhecida e formação 

geral sólida. 

Respeitada a filosofia didático-científica e o pluralismo de idéias, compatível com 

os ideais e princípios da FAF, são critérios relevantes para admissão e dispensa de 

professores: 

• os valores morais; 

• a afinidade com os princípios e objetivos do Projeto Pedagógico Institucional 

da FAF; 

• o respeito aos ordenamentos institucionais; 

• a qualidade e eficiência no desempenho e produtividade docente. 

O corpo docente é admitido pelo Mantenedor, mediante indicação da Vice-

Diretoria da Faculdade, homologada pelo Diretor da Faculdade, obedecidas às normas 

propostas pelo CONSU e às deliberações dos Conselhos de Curso que integram a 

Faculdade, além da legislação pertinente. É de competência do Coordenador de Curso a 

realização do processo de recrutamento, seleção e admissão do pessoal docente para as 

atividades do respectivo curso. 

A dispensa de professor é realizada pela Mantenedora, por solicitação da Vice-

Diretoria da Faculdade e homologação do Diretor da Faculdade, nos termos do Estatuto 

do Mantenedor, deste Estatuto, do Plano de Carreira Docente e das demais normas 

aplicáveis. 

A presença do professor às reuniões de natureza didático-científica, de qualquer 

órgão colegiado, comissão ou comitê da FAF, é obrigatória e inerente à sua função 

docente. 
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4.2. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

O corpo docente da FAF é formado por professores com experiência acadêmica e 

profissional amplas, reconhecidas e adequadas às disciplinas que ministram, 

principalmente sendo um estudioso na área em que atua, bem como um profissional 

comprometido com a disciplina em que atua. 

 

4.3. PLANO DE CARGO E CARREIRA 

O Plano de Carreira Docente da FAF regula as condições de admissão, 

dispensa, direitos e vantagens bem como os deveres e responsabilidades dos 

membros do magistério superior da União das Faculdades de Alta Floresta, com sede 

em Alta Floresta (MT), mantenedora da FAF. 

As relações de trabalho dos membros do magistério superior são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelas demais legislações pertinentes, por este 

plano e pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho da classe relativas à base 

territorial da instituição. 

Os cargos ou funções do magistério Superior da Faculdade são acessíveis a 

todos quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos neste Plano de Carreira 

Docente.  

Entende-se como atividades de Magistério Superior, aquelas que são 

adequadas ao sistema indissociável do ensino, iniciação científica e extensão e 

sejam exercidas em nas Faculdades, com o objetivo de ampliar e transmitir o saber. 

São também consideradas como atividades de magistério, aquelas inerentes à 

administração acadêmica, privativas de docentes de nível superior, acordadas 

mediante contrato específico entre o Mantenedor e o Professor, nos termos dos 

acordos e convenções coletivas de trabalho da classe profissional, na base territorial 

da instituição. 

 

4.3.1. Critérios de seleção e contratação 

O pessoal docente da Faculdade de Alta Floresta está sujeito à prestação de 

serviços semanais, dentro dos seguintes regimes: 

• TI - Tempo Integral, com quarenta horas semanais de trabalho, devendo o 

professor assumir tarefas em salas de aula que requeiram, no máximo, 

cinqüenta por cento do tempo contratual; 

• TP - Tempo Parcial, de doze a trinta e nove horas semanais de trabalho, 
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devendo o professor assumir tarefas em sala de aula que requeiram, no 

máximo, setenta e cinco por cento do tempo contratual; 

• RE - Regime Especial, quando, independentemente da carga horária semanal, 

o docente tem a remuneração da sua jornada de trabalho determinada pelo 

produto da carga horária pelo valor da hora-aula referente à sua classificação 

no quadro de carreira, observando-se, ainda, que pelo menos noventa por 

cento dessa jornada deve ser destinada para atividades de ensino. 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino serão distribuídas em 

preparo de aulas, assistência aos alunos, elaboração e correção de provas e exames, 

pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em 

eventos de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. 

O Mantenedor, mediante proposta da Faculdade fixará, anualmente, o número de 

cargos do magistério superior, no Regime Especial, no Regime de Tempo Parcial e no 

Regime de Tempo Integral, observando, sempre, os termos do Plano de Carreira Docente 

e a legislação pertinente. O Mantenedor, com base em proposta da Faculdade pode, na 

medida de conveniência daquele, contratar professores em outros regimes e/ou regime 

modular. 

Está regulamentado no Plano de Carreira Docente FAF, aprovado pela Diretoria e 

pelo Mantenedor: 

• o desdobramento das categorias funcionais do quadro de carreira do 

magistério, conforme as exigências de titulação e a experiência profissional 

para o devido enquadramento; 

• as competências dos professores; 

• a regulamentação da acumulação, do afastamento e da substituição dos 

docentes; 

• os regimes de trabalho docente; 

• os direitos e deveres dos professores; 

• as formas de remuneração dos professores e seus reajustes; 

• as normas para admissão, demissão e critérios de promoção; 

• as regras de funcionamento da Comissão de Avaliação Docente – CAD. 

 

4.3.2. Qualificação e Capacitação 

A FAF ao fomentar uma política de capacitação docente, compromete-se em 

facilitar aos seus docentes, oportunidade de adquirir conhecimentos e informações e, 

como consequência desta atitude, fortalecer os pilares da qualidade de ensino superior, 

nos quais a titulação docente é um dos critérios de avaliação direta e indireta dos cursos 
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que a FAF oferece. 

A capacitação compreende os programas de aperfeiçoamento, pós-graduação e as 

demais atividades técnicas, científicas e culturais no âmbito da FAF ou que venham a ser 

estabelecidas por força de convênios ou por constituição própria da FAF. A política que 

norteia a estruturação de um corpo docente devidamente qualificado tem como base as 

seguintes diretrizes: 

• fomentar e incentivar a participação dos docentes em atividades internas e 

externas de formação, capacitação, aprimoramento, desde que os mesmos 

sejam de interesse institucional. 

• contratar mestres e doutores em áreas essenciais; 

• contratar o maior número possível de docentes em regime integral; 

• qualificar adequadamente o pessoal técnico-administrativo, visando à 

melhoria no desempenho funcional; 

• incentivar a participação em treinamentos, seminários e eventos. 

 

4.3.3. Procedimentos para substituição docente 

Além dos casos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e daqueles 

estatuídos nos acordos ou convenções coletivas da classe na base territorial, poderá 

ocorrer o afastamento do ocupante de cargo docente, com direitos e vantagens 

estabelecidos neste Plano, para exercer cargos administrativos na Faculdade. 

O pedido de afastamento deverá ser requerido ao Diretor, por intermédio da 

Coordenadoria do Curso, que emitirá parecer, com a exposição de motivos e a 

programação a que se destina. 

O docente somente poderá afastar-se ou permanecer afastado, para a realização 

de curso de aperfeiçoamento na área específica ou afim à disciplina que leciona ou em 

atividades de interesse do curso, observados: 

• o pedido de afastamento do cargo será encaminhado primeiramente à 

respectiva Coordenadoria de Curso, que emitirá o seu parecer e submeterá o 

pleito à Diretoria; 

• a Diretoria, após o recebimento do pedido com a sua devida instrução, lavrará 

relatório conclusivo e encaminhará o processo à deliberação final do Conselho 

Superior. 
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• O afastamento do ocupante de cargo de magistério superior se dará mediante 

proposta da Coordenadoria do Curso respectivo, e deliberação da Diretoria. 

Os docentes licenciados deverão firmar, antecipadamente, o compromisso de 

lecionar ou prestar serviços técnicos à Faculdade, no mínimo, por tempo idêntico ao do 

afastamento, sob o mesmo regime de trabalho, sob pena de reembolso das importâncias 

recebidas da Mantenedora, acrescidas dos encargos de lei. 

Durante o período de duração do curso ou estágio e ao final do mesmo, fica o 

docente obrigado a remeter à Coordenadoria do Curso no qual está lotado, relatório 

semestral das atividades, bem como a comprovação de freqüência mensal emitida pela 

instituição, sob pena de, não o fazendo, ter cancelado a vigência da licença em tela, com 

a respectiva obrigação de reembolso das despesas efetuadas pela Faculdade. 

A substituição de docentes do quadro de carreira poderá ser feita por Professores 

Visitantes ou Substitutos que, em caráter excepcional poderão ser contratados 

respectivamente para substituição eventual, para o desenvolvimento de programas 

especiais de ensino ou para execução de atividades específicas de pesquisa ou extensão, 

sob supervisão de docente do quadro de carreira. 

A contratação de Professor Visitante ou Substituto, somente será feita nos termos 

das normas específicas aprovadas pelo Conselho Superior - CONSU e pela entidade 

mantenedora, por período determinado. 

 

4.4. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

Visando a manutenção dos cursos existente e sua expansão, e quanto ao 

cumprimento do cronograma a FAF, elaborou conforme demonstra o quadro a seguir a 

expansão do seu corpo docente, levando-se em consideração o aumento do número de 

estudantes. 

TITULAÇÃO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º % N.º % N.º N.º % % N.º % N.º % 

DOUTOR 

TI 1 100,0% 1 100,0% 3 42,9% 4 400,0% 4 28,6% 6 27,3% 

TP - 0,0% - 0,0% 2 2,0% 4 400,0% 6 42,9% 8 36,4% 

H - 0,0% - 0,0% 2 200,0% 3 300,0% 4 28,6% 8 36,4% 
Qtde. 

Doutores  1 100,0% 1 100,0% 7 100,0% 11 100,0% 14 100,0% 22 100,0% 

MESTRE 

TI - 0,0% - 0,0% 4 28,6% 8 26,7% 12 23,1% 12 20,3% 

TP - 0,0% - 0,0% 6 42,9% 10 33,3% 20 38,5% 12 20,3% 

H 3 100,0% 3 100,0% 4 28,6% 12 40,0% 20 38,5% 35 59,3% 

Qtde. Mestres 
 

3 100,0% 3 100,0% 14 100,0% 30 100,0% 52 100,0% 59 100,0% 

ESPECIALIS
TA 

TI 5 11,6% 5 11,6% 4 9,3% 10 18,2% 10 16,9% 16 23,2% 

TP - 0,0% - 0,0% 4 9,3% 10 18,2% 17 28,8% 18 26,1% 
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TITULAÇÃO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N.º % N.º % N.º N.º % % N.º % N.º % 

H 38 88,4% 38 88,4% 35 81,4% 35 63,6% 32 54,2% 35 50,7% 
Qtde. 

Especialistas  
43 100,0% 43 100,0% 43 100,0% 55 100,0% 59 100,0% 69 100,0% 

TOTAL 

TI 6 12,8% 6 12,8% 11 17,2% 22 22,9% 26 20,8% 34 22,7% 

TP - 0,0% - 0,0% 12 18,8% 24 25,0% 43 34,4% 38 25,3% 

H 41 87,2% 41 87,2% 41 64,1% 50 52,1% 56 44,8% 78 52,0% 

Qtde. Geral  
47 100,0% 47 100,0% 64 100,0% 96 100,0% 125 100,0% 150 100,0% 
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5. CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
O corpo técnico-administrativo da FAF é constituído do pessoal não-docente, 

contratado sob o regime da legislação trabalhista, para as funções técnicas e 

administrativas e as de serviços gerais. O pessoal técnico-administrativo é contratado 

pelo Mantenedor, por indicação do Chefe de cada Setor. O Mantenedor poderá, também, 

contratar empresas ou pessoas externas para a execução de serviços administrativos, de 

infra-estrutura ou outros. 

 

5.1. OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade é constituído do pessoal não-docente, 

contratado sob o regime da legislação trabalhista, para as funções técnicas e 

administrativas e as de serviços gerais.  

O pessoal técnico-administrativo é contratado pelo Mantenedor, por indicação do 

Chefe do Departamento. 

O Mantenedor poderá, também, contratar empresas ou pessoas externas para a 

execução de serviços administrativos, de infra-estrutura ou outros. 

O recrutamento, a seleção, a admissão, a promoção e a dispensa do pessoal não-

docente são disciplinadas no Plano de Cargos, Salários e Capacitação do Pessoal de cada 

Faculdade, aprovado pela Diretoria da União das Faculdades de Alta Floresta e 

referendado pelo Mantenedor. 

 

5.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE TRABALHO 

A FAF entende como política de capacitação do pessoal técnico-administrativo o 

conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o seu aprimoramento 

enquanto indivíduo, profissional e cidadão, direcionado à consecução dos objetivos 

institucionais. 

A capacitação dos funcionários, no âmbito da política institucional, é considerada 

meta prioritária da FAF enfatizando a qualificação e a atualização sistemática dos 

recursos humanos para o exercício pleno e eficiente de suas atividades. 

As diretrizes básicas dessa política de formação continuada são: 

• incentivar a formação continuada do corpo técnico, ofertando cursos voltados 

à atuação específica; 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 8 0 - 

• ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional, 

estimulando a participação em eventos sociais, culturais e científicos 

promovidos pela Instituição e outras entidades; 

• propiciar atualização de conhecimentos na área da informática. 

 

5.3. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. 

 
Nível ATUAL ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

Acadêmico 6 6 8 8 10 12 

Administrativo 7 7 9 9 10 11 

Secretaria Acadêmica 9 9 10 10 12 12 

Infraestrutura Geral 5 5 8 8 9 10 

Biblioteca 6 6 8 8 10 12 

Laboratórios 2 2 4 4 6 8 

 

6. CORPO DISCENTE 
Constituem o corpo discente da FAF os estudantes regulares e os alunos especiais, 

duas categorias que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão vinculados. 

 

6.1. FORMAS DE ACESSO 

O processo seletivo da FAF destina-se a avaliar a formação recebida pelos 

candidatos que pretendem ingressar em um de seus cursos e classificá-los, dentro do 

estrito limite das vagas oferecidas, podendo ser efetuado sob a forma de concurso 

vestibular. Além desta seleção, pode ainda ingressar alunos transferidos de outras IES 

(transferência externa) e de cursos da própria Faculdade (transferência interna), desde 

que haja compatibilidade entre os cursos que o aluno pleiteia. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os 

cursos e habilitações oferecidas com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 

documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação 

e desempate e demais informações úteis. 

O processo seletivo é regulamentado pelo Conselho Departamental, obedecida a 

legislação e normas vigentes. 

A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas oferecidas pelo Ministério da Educação– MEC, excluídos os 

candidatos que não obtiverem os níveis mínimos de rendimento estabelecidos pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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A classificação obtida só é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realizar o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado 

deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental 

completa dentro dos prazos fixados. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá ser realizado novo 

processo seletivo, ou as vagas remanescentes poderão ser preenchidas com alunos 

transferidos de outro curso afim, ou portadores de diploma de cursos superiores. 

 

6.2. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

A FAF seguindo a tradição cristã e humana de seus antepassados italianos e 

árabes (maronitas) oferece bolsas de estudo para seus alunos. A Família Tobias, 

proprietária da mantenedora, União das Faculdades de Alta Floresta orgulha-se de 

oferecer, sobretudo através de diversas portarias, centenas de bolsas de estudo para 

pessoas carentes. Diz-se “sobretudo por meio de diversas portarias”, enumeradas logo a 

seguir, porque existem muitas outras que constituem caso por caso e são resolvidas por 

uma Comissão Especial ou pelo próprio Diretor da União das Faculdades de Alta Floresta. 

São as seguintes as portarias: 

a) Portaria n.º 043/2000, de 6 de novembro de 2000, segundo a qual todo 

funcionário da União das Faculdades de Alta Floresta assim como sua esposa ou seu 

esposo têm direito a 30% de desconto na sua mensalidade, do início até o final do curso; 

b) Portaria n.º 002/2002, de 4 de fevereiro de 2002, segundo a qual todo militar, 

da polícia militar, ou da civil ou do Corpo de Bombeiros têm direito a 30% de desconto 

na sua mensalidade, do início até o final do curso; 

c) Portaria n.º 032/2002, de 18 de setembro de 2002, segundo a qual todo negro, 

primeiro classificado no curso por ele pretendido, tem direito a uma bolsa integral de 

100%, do início até o final de seu curso; 

d) Portaria n.º 030/2006, de 13 de outubro de 2006, segundo a qual todo índio, 

primeiro classificado no curso por ele pretendido, tem direito a uma bolsa integral até o 

final de seu curso; 

e) Portaria n.º 005/2000, de 18 de dezembro de 2000, segundo a qual todo juiz e 

todo promotor tem direito a indicar um aluno carente que gozará de uma bolsa de 20% 

até o final de seu curso; 

f) Portaria n.º 005/2001, de 27 de janeiro de 2001, segundo a qual todo vereador 
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(são nove) de Alta Floresta tem direito a usar uma bolsa integral e meia, dividindo-a 

entre pessoas carentes, contanto que cada bolsa no máximo chega a 25% da 

mensalidade total. 

Duas observações: 1.ª - a respeito da cor negra, existe uma portaria 

complementar em que é nomeada uma comissão ad hoc a fim de só contemplar a bolsa 

para negro “retinto”; 2.ª - a bolsa para índio não sofre desvio para branco porque todo 

índio é portador de uma identidade especial que o identifica de qualquer branco, pardo 

ou outra pessoa. 

 

6.3. ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (NIVELAMENTO, ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO) 

Programa de Nivelamento  

Aos estudantes ingressantes são oferecidas disciplinas de ajustes e nivelamento, de 

conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu curso, de acordo com a definição 

do Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso responsável, a fim de suprir algum 

tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior. Tais disciplinas não possuem 

caráter obrigatório nem contam crédito, apenas têm o intuito de contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes no escopo das disciplinas regulares. 

Atendimento Psicopedagógico 

Está em fase de implantação na Instituição um Núcleo de Acompanhamento 

Pedagógico que atuará no ensino desenvolvendo programas com estudantes, 

professores e coordenadores, visando à dinâmica do processo ensino-aprendizagem, à 

formação global e à realização profissional e pessoal do estudante 

Dessa forma facilitará a integração à vida universitária e social. Procurar-se-á fazer 

um feedback entre as necessidades do aluno e as possibilidades da FAF, proporcionando 

por meio do planejamento a expansão dos programas de acompanhamento que visem à 

adaptação e a permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição.  

Com relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e 

externa, oferecendo programas especiais que promovam a saúde mental, o 

enriquecimento da qualidade de vida e o sucesso acadêmico. 

6.4. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

A Instituição tem buscado proporcionar ao alunado espaços de convivência, 

esporte, arte, cultura e entretenimento por meio de programas, eventos e readequação 

de sua estrutura física, além de subsidiar todas as Secretarias Acadêmicas com o 
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máximo de informações para poder atender eficientemente a todo o público estudantil. 

A FAF tem o compromisso na construção de uma Instituição democrática, de 

qualidade e sintonizada com o desenvolvimento regional, do estado de Mato Grosso, e do 

país.  

Busca-se com isso, primar pela participação de todos os segmentos desta 

academia nas grandes decisões, pois a FAF entende que o movimento estudantil deve 

receber apoio institucional para desenvolver e fortalecer suas ações, para o engajamento 

dos alunos e participação nos eventos locais, nacionais e internacionais sempre voltados 

para a construção de uma sociedade humana, crítica e reflexiva. 

 

6.5. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

Os estudantes egressos dos cursos de graduação da FAF têm tratamento especial 

da FAF, pois no nosso entender eles continuam participando da vida acadêmica da FAF, 

por isso é compromisso institucional: 

• proporcionar oportunidades de formação continuada ofertando cursos de  Pós-

Graduação ( Especialização); 

• incentivar a participação dos egressos na vida da Instituição; 

• acompanhar a inserção profissional de seus egressos por meio de um canal 

direto de comunicação via e-mail,site da instituição, via link direto e por 

questionários distribuídos quando houver eventos institucionais.  

• proporcionar cursos de extensão para beneficiá-los; 

• oferecer cursos de extensão, seminários, encontros, palestras direcionadas 

aos profissionais formados pela FAF. 
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Aos responsáveis pela gestão da FAF, cabe a normalização de procedimentos de 

planejamento e gerência das ações desenvolvidas no âmbito das atividades de ensino e 

da gestão, tais como a criação de ações inovadoras visando qualificar ainda mais e 

fortalecer as áreas de excelência da Faculdade, a fim de facilitar a concretização dos 

princípios na prática.  

7.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

A administração superior da Faculdade de Alta Floresta é exercida pelos seguintes 

órgãos deliberativos e normativos: 

• pelo Conselho Superior (CONSU); 

• pelo Conselho Consultivo de Iniciação científica e extensão(CEPE); 

• pela Diretoria; 

• pelo Instituto Superior de Educação; 

• o Curso, composto: 

- pelo Conselho de Curso; e,  

- pela Coordenadoria de Curso. 

Ao Conselho Superior e ao Conselho Consultivo de Iniciação científica e extensão 

aplicam-se as seguintes normas: 

• o colegiado funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros 

e decide com maioria simples, salvo nos casos previstos neste Regimento; 

• o presidente do colegiado, além de seu voto, tem, nos casos de empate, o 

voto de qualidade; 

• as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas, no calendário 

acadêmico, são convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito 

horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação à pauta dos 

assuntos; 

• as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer 

número; 

• das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 8 5 - 

seguinte; e 

• é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o 

comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados. 

São adotadas as seguintes normas nas votações: 

• nas decisões atinentes a pessoas, a votação é, sempre, secreta; 

• nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento 

aprovado, ser normal ou secreta; 

• não é admitido o voto por procuração; e 

• os membros dos colegiados superiores, que acumulem cargos ou funções, 

têm direito, apenas, a um voto. 

• As decisões dos colegiados superiores podem, conforme a natureza, assumir 

a forma de resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a 

serem baixadas pelo Diretor Geral. 

Os colegiados superiores reúnem-se, ordinariamente, duas vezes, em cada 

semestre, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Diretor Geral ou a 

requerimento de dois terços dos respectivos membros, com pauta definida. 

7.2. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

Apresentamos a seguir, de acordo o Regimento Geral da FAF, seu organograma 

institucional. 

CONSELHO 
SUPERIOR -
CONSU

CONSELHO 
CONSULTIVO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EXTENSÃO - CEPE

DIRETORIA

CURSO
COORDENADORIA

DE CURSO
CONSELHO DE 

CURSO

ÓRGÃOS
SUPLEMENTARES

INSTITUTO 
SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO
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7.3. ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

7.3.1. Conselho Superior 

O Conselho Superior (CONSU), órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa da Faculdade, é constituído: 

• pelo Diretor Geral, seu presidente nato; 

• pelo Diretor Acadêmico; 

• por um representante dos coordenadores de cursos de graduação, escolhido 

por seus pares; 

• pelo Coordenador Geral do Instituto Superior de Educação; 

• por dois representantes do corpo docente, indicados por seus pares, em lista 

tríplice; 

• por um representante da comunidade, escolhido pela Mantenedora, 

mediante indicação das entidades de classe; 

• por um representante da Mantenedora, por ela indicado; 

• por um representante do pessoal não-docente, indicado por seus pares, em 

lista tríplice; 

• por um representante do corpo discente, indicado na forma da lei. 

• O Presidente da Mantenedora e só ele é o Diretor Geral da Faculdade; 

• O mandato dos representantes previstos nos incisos II a IX é de dois anos, 

podendo serem reconduzidos; 

• O mandato do representante estudantil tem a duração de um ano, sem 

direito a recondução. 

Compete ao CONSU: 

• deliberar, em instância final, sobre a criação, organização e extinção de 

cursos de graduação e programas de educação superior, fixando-lhes as 

vagas anuais; 

• autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação; 

• fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

curriculares gerais fixadas pelo órgão federal competente;  
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• estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção 

artística e atividades de extensão; 

• elaborar e reformar o seu Regimento, em consonância com as normas gerais 

atinentes;  

• regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade, exceto do 

Setor Financeiro; 

• emitir parecer sobre contratos, acordos e convênios que lhe forem 

submetidos pelo Diretor Geral; 

• aprovar o plano anual de atividades da Faculdade; 

• decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

• deliberar sobre o relatório anual da Diretoria; 

• aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade; 

• emitir parecer sobre o plano de carreira docente; 

• deliberar, em instância final, sobre normas e instruções para o processo de 

avaliação institucional; 

• decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

• emitir parecer sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor 

Geral; e 

• exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 

7.3.2. Conselho  Consultivo de Iniciação Científica e Extensão 

O Conselho consultivo de Iniciação Científica e Extensão, órgão máximo técnico 

deliberativo e de coordenação e assessoramento, em matéria de ensino, iniciação 

científica e extensão, é constituído: 

• pelo Diretor Geral, seu Presidente; 

• pelo Diretor Acadêmico; 

• pelos coordenadores dos cursos de graduação; 

• pelo Coordenador Geral do Instituto Superior de Educação; 

• pelo coordenador de pós-graduação, iniciação científica e extensão;  
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• por três professores, indicados por seus pares, em lista tríplice; e 

• por um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório Acadêmico, 

com mandato de um ano sem direito a recondução. 

• 1º O Presidente da Mantenedora e só ele é o Diretor Geral da Faculdade; 

• 2º O mandato dos representantes previstos nos incisos II a VII é de dois 

anos, podendo ser reconduzidos; 

Compete ao CEPE: 

• deliberar sobre o projeto pedagógico-institucional da Faculdade e sobre os 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação; 

• emitir parecer nos processos sobre a criação de cursos de graduação ou pós-

graduação e de fixação das vagas iniciais; 

• regulamentar o funcionamento dos cursos de graduação, de pós-graduação e 

de extensão; 

• emitir parecer sobre toda matéria didático-científica, além de aprovar 

medidas para a melhoria da qualidade do ensino, da iniciação científica e da 

extensão; 

• fixar normas para ingresso, promoção, aplicação de penalidades, premiação, 

suspensão ou dispensa de professor; 

• regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos 

monográficos de graduação e atividades complementares; 

• opinar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica 

da Faculdade e de suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 

• fixar o calendário acadêmico anual; 

• disciplinar a realização do processo seletivo, para ingresso nos cursos de 

graduação e de pós-graduação; 

• regulamentar as atividades de iniciação científica e de extensão e deliberar 

sobre projetos e programas que lhe forem submetidos pelo Diretor Geral, com 

parecer da coordenadoria do curso respectivo; 

• fixar normas, complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do 

aluno, ao seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de 

matrículas, matrícula de graduados, avaliação de desempenho, 

aproveitamento de estudos e regime especial, além de normas e 
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procedimentos para o ensino de graduação e pós-graduação, a iniciação 

científica e a extensão; e 

• exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento 

ou emitir parecer nos assuntos que lhe sejam submetidos pelo Diretor Geral. 

 

7.3.3. Do curso 

O Curso é a unidade básica da Faculdade, para todos os efeitos de organização 

administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores das disciplinas que 

compõem o currículo do mesmo, pelos alunos, nelas matriculados, e pelo pessoal 

técnico-administrativo, nele lotado. 

O Curso é integrado pelo Conselho de Curso, para as funções deliberativas e 

normativas, e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas. 

O Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

• o Coordenador de Curso, que o preside; 

• cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus pares, 

com mandato de dois anos; e 

• um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro 

Acadêmico do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução.  

O Coordenador de Curso é escolhido e designado pelo Diretor Geral, para 

mandato de dois anos, juntamente com o seu suplente, que o substitui nas faltas e 

impedimentos eventuais. 

Compete ao Conselho de Curso: 

• distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

• deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 

• emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe 

forem apresentados, para decisão final CEPE; 

• pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de alunos; 

• opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 

• aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 
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Coordenador; e 

• exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

• superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto 

às autoridades e órgãos da Faculdade; 

• convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso; 

• acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e alunos; 

• apresentar, anualmente, ao Conselho de Curso e à Diretoria, relatório de suas 

atividades e das de sua Coordenadoria; 

• sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo 

e monitores; 

• encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados 

pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e freqüência 

de alunos; 

• promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, 

assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

• propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de 

cursos seqüenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e programas de extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou 

desportivos; 

• decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

• delegar competência; e 

• exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento. 

Art. 24. A coordenação dos cursos seqüenciais e de pós-graduação é exercida pela 

Coordenadoria de Curso que contiver maior número de disciplinas oferecidas à 

integralização dos mesmos. 

O Diretor Geral pode designar coordenador específico para cursos seqüenciais ou 

de pós-graduação, segundo a natureza ou complexidade de cada um. 
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Ao CONSU compete expedir normas complementares para a organização e o 

funcionamento das coordenadorias de curso e sua articulação com os demais órgãos da 

Faculdade 

7.4. ÓRGÃOS DE APÓIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

A União das Faculdades de Alta Floresta, mantenedora da FAF entende que sua 

organização acadêmico-administrativa deve ser estruturada com o propósito de 

proporcionar aos professores, estudantes e membros da comunidade um atendimento 

com qualidade e presteza.  

Nesse sentido, a Instituição disporá de órgãos administrativos e de apoio que 

possibilitem alcançar este objetivo, por meio do envolvimento de uma equipe qualificada 

e apta a lidar com as variadas questões suscitadas pelas atividades promovidas. 

Podemos listar como principais órgãos de apoio, ligados diretamente à Diretoria, 

voltados ao atendimento aos agentes da comunidade acadêmica: secretaria, biblioteca e 

administração. Outros serviços administrativos, incluindo tesouraria, contabilidade, 

manutenção e zeladoria poderão ser prestados diretamente por órgãos da própria 

Mantenedora. 

7.4.1. Secretaria 

A Secretaria, órgão de coordenação e execução dos serviços escolares, é dirigida 

por um Secretário, contratado pela Mantenedora, tendo como atribuições: 

• organizar, conferir e manter atualizada a escrituração escolar; 

• assegurar a preservação dos documentos escolares; 

• publicar, regularmente, o quadro de aproveitamento de notas e de faltas, 

para conhecimento dos alunos; 

• organizar e atualizar a coleção de leis, regulamentos, instruções e os livros de 

escrituração; 

• redigir e publicar os editais de chamada para exames e matrículas, após 

aprovação da Diretoria; 

• secretariar e lavrar a competente ata das reuniões do Conselho Superior; 

• expedir a correspondência da FAF; 

• atender pedido de informação ou de esclarecimento de interessados; 

• expedir diplomas e demais documentos que lhe são afeitos; e 

• exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento ou que lhe 

forem conferidas pela Diretoria. 
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7.4.2. Biblioteca 

A Biblioteca é dirigida por profissional devidamente habilitado na área, contratado 

pela Mantenedora, tendo como atribuições: 

• registrar, catalogar, classificar e conservar o material bibliográfico da FAF; 

• organizar coleções de referência bibliográfica e mantê-las atualizadas; 

• manter serviços de informações e intercâmbios; e 

• exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento ou que lhe 

forem conferidas pela Diretoria. 

A biblioteca possui cabines individuais para trabalhos e estudos acadêmicos e 

dispõe de computadores para consultas ao acervo próprio e do acervo de outras IES pela 

internet. Além de espaços de leitura, sistema Sophia informatizado, área climatizada e 

investimento constante na melhoria do seu acervo, ampliando o número de volumes de 

obras já existentes como também investiu na compra de novos acervos. 

7.4.3. Lanchonete 

A lanchonete fornece e abastece diariamente lanches e salgados para os alunos, 

docentes e colaboradores, priorizando a ordem, organização e a limpeza do espaço para 

oferecer um ambiente agradável a todos e também priorizando bons alimentos e 

nutritivos e com opções de escolhas. 

Os estudantes, docentes e colaboradores contam com um espaço chamado Centro 

de Convivência, onde possui mesas e cadeiras e uma lanchonete onde serve variados 

sucos, águas, refrigerantes, salgados fritos e assados, salgadinhos, pipocas, lanches 

diversos e outros itens para satisfazer a todos, e o espaço serve de confraternização, 

descanso e refeição nos momentos de intervalos. 

 

7.5. AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

A Mantenedora é responsável pela Faculdade, perante as autoridades públicas e o 

público em geral, incumbido-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da Lei e no Regimento, a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos e a sua autonomia didático-científica. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da 
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FAF. 

Dependem de aprovação da Mantenedora:  

• o orçamento anual da Faculdade; 

• a assinatura de convênios, contratos ou acordos; 

• as decisões dos órgãos colegiados que importem em aumento de despesa ou 

redução de receita; 

• a admissão, punição ou dispensa de pessoal; 

• a criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de 

suas vagas iniciais; ou 

• alterações regimentais. 

Compete à Mantenedora designar, na forma no Regimento, o Diretor Geral, 

competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da 

Faculdade. 

Cabe ao Diretor Geral a designação dos ocupantes dos demais cargos ou funções 

de direção, chefia, coordenação ou assessoramento da FAF. 

 

7.6. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

A FAF tem como objetivo aprofundar contatos com a comunidade, para possibilitar 

a implantação e desenvolvimento de ações por meio de: 

• Serviços prestados à comunidade; 

• Ampliação da participação dos alunos, estendendo assim o serviço à 

comunidade e à aplicação prática dos conhecimentos teóricos do aluno; 

• Realização de eventos educacionais e culturais que promovam o intercâmbio 

da comunidade interna com acadêmicos e profissionais de relevância, 

possibilitando ao estudante identificar seu papel no atual quadro social 

brasileiro e mundial; 

• Realização de cursos de pós-graduação e extensão que apóiem a atividade 

acadêmica ou que integrem as faculdades e seus cursos. 

A FAF entende que a responsabilidade pela construção de uma sociedade mais 

justa seja de todos. A atuação das instituições educacionais é estratégica para tal, ao 

lado da participação de entidades filantrópicas, ONG’s, movimentos sociais, institutos de 

origem empresarial, empresas e dos órgãos governamentais. 
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A parceria da FAF com o CEFAPRO – Centro de Formação de Professores – para 

viabilizar a oferta de cursos de extensão é exemplo deste tipo de ação, que traz grandes 

benefícios administrativos e pedagógicos a ambas as partes envolvidas. 

Sabe-se que a ética nos negócios é a base da responsabilidade social e se 

expressa por meio de princípios e valores praticados pela organização. A FAF transmitirá 

conduta ética no cumprimento de contratos e no relacionamento com Instituições 

Parceiras, independentemente da finalidade de seu convênio/parceria (bolsas de estudo, 

estágio, aquisição de acervo, entre outros). 

A Instituição incentiva a adoção de práticas socialmente responsáveis pelos seus 

parceiros, além de exigir dos trabalhadores terceirizados ética semelhante à de seus 

funcionários. 

 

8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 
A avaliação das instituições de ensino superior brasileiras é uma ferramenta 

poderosa para as necessárias mudanças na educação superior, visando à melhoria na 

qualidade e maior aproximação com a sociedade contemporânea. 

A valorização e a ampliação do conhecimento possibilita a oportunidade de novos 

serviços, forçando o indivíduo a buscar o aprimoramento pessoal e a atualização dos 

seus conhecimentos. 

A avaliação entendida como um insumo do processo mais amplo de planejamento 

da organização permite, enfim, obter o diagnóstico de necessidades e identificar as ações 

a serem contempladas na gestão da organização. 

Assim, a avaliação institucional consiste em um processo permanente de 

elaboração de conhecimento e de intervenção prática, que permite retro-alimentar as 

mais diversas atividades da instituição, durante todo o seu desenvolvimento. 

É necessário garantir que a avaliação não seja praticada de forma burocratizante, 

empobrecendo seu potencial educativo, evidenciador das mudanças necessárias para que 

o ensino superior possa reencontrar sua identidade e cumprir seu real papel social, 

diante de uma realidade caracterizada pela incerteza do futuro.  

O sucesso das políticas públicas de avaliação passa pelo respeito e 

reconhecimento da importância do projeto institucional, único referencial capaz de 

qualificar o conceito de qualidade de ensino que se pretende construir no interior dos 
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estabelecimentos de ensino. É para o conjunto de atores que compõe esse cenário que a 

avaliação deve fazer sentido, para que eles possam igualmente dar sentido ao seu 

trabalho pedagógico, sem perder de vista o contexto social em que este se insere. 

Dessa forma, a avaliação institucional se justifica pelos objetivos que reafirma e 

que não podem ser examinados de forma massificada na medida em que a 

homogeneização das instituições põe a perder a riqueza da sua diversidade. 

8.1. METODOLOGIA UTILIZADOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

São as seguintes as fases metodológicas assumidas pela CPA na implementação 

da Autoavaliação: 

• sensibilização; 

• diagnóstico; 

• avaliação interna; 

• relatório final; 

• divulgação; 

• balanço crítico: consolidação; e 

• avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC. 

A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na combinação de 

metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores necessários. Esses 

indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para diagnosticar, descrever, 

interpretar e avaliar a realidade de cada setor, seus pontos fortes e fracos, possibilitando 

documento síntese (Relatório). 

8.1.1. Desenvolvimento da Proposta: Fases de Execução 

O autoconhecimento da Instituição, oriundo da visão global que a avaliação 

interna proporciona, será obtido a partir de uma dupla perspectiva: 

• O objeto de análise será o conjunto das dimensões estabelecidas no Roteiro 

de Autoavaliação Institucional: orientações gerais (MEC, 2004) em suas 

relações com as finalidades da FAF, tendo como foco as atividades de ensino, 

extensão e pós-graduação, e as inter-relações que mantêm entre si e com as 

expectativas da sociedade em que a Instituição está inserida. Compreenderá, 

também, a infraestrutura física, a gestão e as políticas de pessoal e de 

atendimento aos estudantes, com vistas a repensar sua missão para o futuro. 

• A produção das informações necessárias à realização da avaliação 
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institucional envolverá toda a comunidade acadêmica e, em especial, os 

setores que centralizam e administram dimensões específicas da vida 

institucional. 

São várias as formas de estruturação de uma proposta de Avaliação Institucional. 

A forma adotada por esta IES compreende fases que, por sua vez, subdividem-se em 

etapas de execução, todas elas interdependentes e complementares. 

A Avaliação Interna, além do caráter qualitativo, adotará a perspectiva 

quantitativa, optando pela combinação de métodos e técnicas que mais se coadunam 

com as características da Instituição, utilizando-se de uma avaliação diagnóstica 

formativa. São utilizados instrumentos de pesquisa (questionários e pesquisa 

documental) que possibilitem traçar um diagnóstico da Instituição e permitam avaliar sua 

qualidade acadêmica, relevância social e eficiência gerencial e organizacional. 

Anualmente, a Comissão Própria de Avaliação da IES promoverá a avaliação dos 

instrumentos e metodologia utilizados no processo de autoavaliação, com o objetivo de 

aperfeiçoar esse processo, como instrumento de planejamento e gestão acadêmico 

administrativo e em atendimento às normas de avaliação da educação superior, 

aprovadas pelo Poder Público. As dimensões a serem consideradas no processo de 

avaliação institucional estão estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º. 

O documento Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições, 

da CONAES e divulgado pelo INEP, serviu de base para a elaboração desta proposta de 

autoavaliação. 

 

8.1.2. Princípios 

• melhoria da qualidade da educação superior; 

• responsabilidade social; 

• orientação da expansão de sua oferta; e 

• busca de eficácia da gestão institucional. 

 

8.1.3. Objetivos 

O processo de avaliação da Instituição tem os seguintes objetivos: 

• impulsionar um processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com 

vistas a garantir um alto padrão de qualidade enquanto instituição prestadora 
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de serviços; 

• diagnosticar como se efetivam e se relacionam o ensino e a extensão; 

• reformular e implementar novas políticas que estejam em consonância com o 

momento histórico respondendo às demandas sociais; 

• envolver todos os segmentos no processo avaliativo tendo-os como parceiros 

nas ações implementadas com vistas a um aperfeiçoamento contínuo; 

• explicar o propósito da avaliação, cuidar para que todo o processo seja 

permeado pela transparência, flexibilidade e ética; 

• aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e 

práticos da avaliação institucional; 

• criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da 

Instituição; 

• aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional no exercício da avaliação; 

• buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades 

desenvolvidas, bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos 

recursos humanos e materiais, expressados em compromissos científicos e 

sociais; 

• orientar a expansão da oferta dos cursos da IES, subentendo-se que a 

qualidade do Ensino e da Gestão da IES resultariam no sucesso dos cursos e 

preenchimento das vagas oferecidas; 

• buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades 

desenvolvidas, bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos 

recursos humanos e materiais, expressados em compromissos científicos e 

sociais; 

• aferir a contribuição, o impacto da FAF com vistas ao desenvolvimento 

econômico e social da comunidade local e regional, que se beneficiará das 

atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Instituição. 

 

8.1.4. Relatório Final 

O relatório final da avaliação interna expressa os resultados do diagnóstico 

realizado através da análise das dimensões e dos instrumentos de pesquisa aplicados 

junto à comunidade acadêmica. 



 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

2011-2015 

 

 
- 9 8 - 

Ao incorporar os resultados das avaliações dos cursos e do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE está pronto para discussão com a comunidade 

acadêmica e a sociedade, e ser colocado à disposição de especialistas da avaliação 

externa. 

Tecerá uma análise, tecnicamente crítica, com ilustrações de tabelas, gráficos e 

indicadores, que facilitem seu entendimento, além de apresentar sugestões para ações 

de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem 

implementadas. 

 

8.1.5. Divulgação 

Como continuidade do processo de avaliação interna, a divulgação dos resultados 

oportuniza a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, são utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos 

informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação propicia, ainda, 

oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo 

avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna. 

 

8.1.6. Balanço Crítico: Consolidação 

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. 

Deste modo, o processo de autoavaliação proporciona não só o autoconhecimento 

institucional, o que em si é de grande valor para a FAF, como será um balizador da 

avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da Avaliação Institucional. 

 

8.1.7. Etapas 

O processo da autoavaliação deve partir sempre da sensibilização da comunidade. 

Para que a sensibilização ocorra e o processo avaliativo fique claro para todos, a 

Comissão de Avaliação deve elaborar um esquema que garanta a transparência do 

processo, a informação clara e fidedigna e as orientações necessárias aos responsáveis 

diretos pelas ações. 

O diagnóstico consiste na sondagem do ambiente interno para conhecer a 
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instituição. Identificam-se áreas vulneráveis como, por exemplo, falta de docentes 

capacitados, inexistência de regime de dedicação e laboratórios defasados, entre outros. 

A solução não deve ir em direção à contratação emergencial de grandes nomes titulados, 

que emprestem seu prestígio para a instituição e redução do número de professores 

horistas para mais facilmente atingir as metas numéricas da lei, e considerar-se o 

problema resolvido. 

Isto se configuraria como mera prestação burocrática de contas ao sistema 

desvinculado de qualquer compromisso com a construção de uma qualidade de ensino 

que possa vir a converter-se em diferencial qualitativo da instituição. A construção de um 

modelo de ensino competente não se resolve artificialmente. Exige projeto de longa 

duração. Impõe seriedade na leitura da realidade vigente. Leitura referenciada ao “dever-

ser” institucional. O uso utilitário de medidas restauradoras da qualidade perdida ou 

pretendida resolve em parte a situação. 

O processo de reflexão, desencadeado pela avaliação, tem como conseqüência 

levar a Instituição a assumir a responsabilidade efetiva da gestão política e da gestão 

acadêmica e científica da instituição. Quando a instituição se conhece e reflete sobre si 

própria, ela está tomando o seu destino nas próprias mãos. Não está deixando que a 

rotina, as pressões externas ou as políticas governamentais determinem as suas 

prioridades e o seu cotidiano. O autoconhecimento visa o aperfeiçoamento, a melhoria da 

qualidade do funcionamento da instituição, de suas atividades, das ações desenvolvidas 

por todos os sujeitos, em todos os processos de ensino, de extensão e de gestão. 

A reavaliação periódica é fruto da reflexão e possibilita que se transforme 

gradativamente a avaliação em um processo naturalmente integrado à instituição, 

através de atividades que façam parte do seu cotidiano, voltadas para o constante 

aperfeiçoamento e criando a cultura da avaliação. A avaliação não é processo inerte em 

um momento determinado do tempo, mas é cíclica. 

A reavaliação tem como conseqüência lógica a retro-alimentação. Esse processo 

de constante autoconhecimento e reconstrução institucional é o caminho para a 

construção da interlocução, ou seja, da mediação com a realidade social. O processo de 

investigar e produzir conhecimento, o processo de formar profissionais, de qualificar 

professores, de estender o conhecimento à sociedade, se dá de uma forma sistemática e 

continuada. Provocar por meio da avaliação um movimento permanente de revisão e 

aperfeiçoamento do projeto pedagógico da instituição visto no seu sentido amplo e 

global, melhorando assim a qualidade das atividades da Instituição, em seu conjunto, é a 

finalidade primordial do processo de avaliação. 
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8.1.8. Dimensões e Instrumentos que são utilizados no Processo de Avaliação 
Institucional 

Dimensões, indicadores, processos e instrumentos a serem utilizados são 

detalhados no quadro abaixo: 

DIMENSÕES INDICADORES PROCESSOS / 
METODOLOGIA 

INSTRUMENTOS 

PDI 

Documentos legais; 
Objetivos, duração e carga 
horária do curso; 
Perfil profissiográfico; 
Necessidades e expectativas do 
sistema produtivo. 
 

Levantamento, 
organização, análise do 
regulamento 
 

Fichas de registro 
e relatórios. 

Projeto 
Pedagógico 

Matriz curricular: 
Ementário; 
Planos e programas de ensino. 
Regime acadêmico. 

Compatibilidade das 
disciplinas x carga 
horária. Análise do perfil 
profissional x 
perspectivas do 
mercado de trabalho. 

Registro dos 
documentos e 
análise. 

Disciplinas; Atividades 
complementares de ensino; 

Metodologia e 
articulação com o 
processo ensino-
aprendizagem. 

Registros dos 
documentos e 
análise. 

Estágio supervisionado. 
 

Eficiência e eficácia do 
estágio, em relação à 
interação do processo 
ensino-aprendizagem x 
sistema produtivo. 

Ficha de registros 

Corpo docente 

Regime de trabalho (integral, 
parcial) carga horária. 
Qualificação Acadêmica 
(titulação). 
Adequação de professores à 
disciplina do curso (qualificação 
e experiência profissional 
relativa à disciplina) 
Critérios de seleção. 
Relação professor/aluno por 
disciplina. 
Produtividade do corpo docente 
(trabalhos publicados, 
participação em seminário etc.) 
Auto-estima e avaliação dos 
pares. 
Avaliação do desempenho do 
professor pelos alunos. 
Índice de satisfação e 
insatisfação dos alunos. 

Compatibilização dos 
alunos aprovados x 
quantidade de 
profissionais necessários 
ao mercado; 
Análise da produtividade 
x regime de trabalho e 
carga horária; 
Análise do professor 
pelos alunos; 
Análise da relação 
estágio supervisionado 
x docente envolvido; 
Organização, análise, 
descrição e 
interpretação dos dados 
levantados. 

Questionários, 
fichas de 
registros, 
reuniões, 
palestras, 
seminários, 
recursos 
audiovisuais  

Corpo 
administrativo 

Formação. 
Regime de trabalho. 

Compatibilidade entre a 
quantidade x qualidade, 
em relação às 
demandas operacionais. 

Reuniões, 
pesquisa por meio 
de questionários. 
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DIMENSÕES INDICADORES PROCESSOS / 
METODOLOGIA 

INSTRUMENTOS 

Responsabilida
de social 

Produção científica. 
Empregabilidade x 
trabalhabilidade. 
Acessibilidade: ingresso, 
permanência e promoção dos 
indivíduos e cidadãos. 

Impacto para o 
desenvolvimento 
regional e nacional. 
Relação setor público e 
privado. 
Política de ação 
inclusiva para o 
fortalecimento da 
democracia. 

Pesquisa junto à 
comunidade 
discente, e o 
sistema produtivo, 
utilização de 
questionários, 
desenvolvimento 
de atividades. 

Comunicação 
com a 

sociedade 

Recursos e qualidade da 
comunicação, interna e 
externa. 
Quais meios de comunicação 
utiliza? 
Divulgação das informações. 

Compatibilização dos 
recursos utilizados, 
clareza, precisão, frente 
às demandas. 

Coleta e análise 
dos instrumentos 
utilizados para 
divulgação, tais 
como: Planos de 
marketing, meios 
eletrônicos, folder 
etc. 

Organização e 
Gestão da 
Instituição 

Planos de gestão e de metas. 

Gestão orientada para 
resultados ou 
processos? 
Centralização ou 
descentralização. 
Compatibilizar gestão 
colegiada com 
democracia. 

Atas de órgão 
colegiado, 
regulamentos 
internos, normas 
acadêmicas, 
mecanismos de 
controle de 
normas 
acadêmicas e 
organogramas. 

Infraestrutura 
física 

Salas de aula, biblioteca, 
laboratórios, área de lazer, 
transporte, equipamentos de 
informática. 

Compatibilizar 
quantidade x qualidade 
sua plena utilização e 
conservação. 

Quadro da 
Instituição – 
central e setorial 

Egressos Pesquisas ou estudos. 

Dados sobre a ocupação 
dos egressos, opinião 
sobre a formação 
recebida, nível de 
participação na 
Instituição. 

Sociograma. 

Sustentabilidad
e 

Financeira 

Políticas de captação e 
alocação de recursos. 

Compatibilidade entre: 
PDI, PPI e programas 
de ensino e extensão. 

Planilhas de 
gastos Folhas de 
pagamento. 
Planilha de 
liberação de 
verbas para 
formações de 
corpo docente e 
técnico 
administrativo. 

Plano de 
avaliação 

Institucional 

Políticas e ações para uma 
cultura de avaliações já 
existentes.  

Leitura e análise dos 
indicadores existentes e 
a correção de rumos. 

Relatórios. 
Gráficos. 
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8.2. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer seja 

como membro direto da Comissão Próprio de Avaliação - CPA, ou por meio de 

participação em reuniões, palestras, painéis de discussão, entrevistas ou preenchimento 

de questionários avaliativos. Os instrumentos de avaliação são preenchidos por docentes, 

técnicos administrativos, coordenações de cursos, chefias de departamento e 

acadêmicos. 

A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da sociedade externa a 

FAF.  

A CPA, além de coordenar e articular o processo de autoavaliação institucional, é 

responsável pelas seguintes atribuições: 

• planejar e organizar as atividades da autoavaliação e sensibilização da 

• comunidade;  

• estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, os 

recursos e o calendário de ações do processo de autoavaliação; 

• desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para a 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional; 

• propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria da 

Universidade; e  

• elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação 

institucional.  

A comunicação e a troca de informações nesta ocasião são fundamentais para a 

propositura e o entendimento das metodologias que serão utilizadas pelos responsáveis 

das ações pretendidas. Os grupos se reúnem para análises específicas e globais e 

encaminham os resultados à comissão de avaliação. A programação coletiva da aplicação 

das ações traz a oportunidade de melhoramentos constantes no processo avaliativo, visto 

que este se realiza com o intercâmbio de informações e experiências. 

A divulgação dos relatórios de autoavaliação institucional também é realizada pelo 

site da FAF e em versões digital e impressa, encaminhadas às diversas unidades 

setoriais. Além disso, a divulgação dos resultados pode ocorrer por meio de seminário, 

reuniões, de documentos informativos impressos e eletrônicos e outros, servindo para 
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tornar públicas as oportunidades para ações transformadoras vindas do processo 

avaliativo. 

8.3. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

A partir da sensibilização e da conscientização de todos os segmentos acadêmicos, 

a FAF, cuja marca e perfil se consolidará na comunidade, pretende com a avaliação, 

implementar em caráter permanente, condições capazes de conduzir a revisões 

periódicas e dinâmicas em sua atuação e à reflexão e ao redimensionamento constante 

de seus objetivos institucionais no contexto do SINAES. Neste sentido, a FAF considerará 

os resultados das avaliações em sua tomada de decisões, sendo este processo utilizado 

como ferramenta de gestão. 

Dentro deste entendimento, a proposta de avaliação institucional interna vem 

elencar os indicadores capazes de estabelecer metas e prioridades, de revisar a política 

educacional adotada em face da realidade regional, estadual e nacional, reavaliando a 

qualidade dos resultados obtidos em função dos objetivos propostos pela FAF, mediante 

o aprimoramento dos projetos pedagógicos dos cursos e programas, visando à melhoria 

do ensino – aprendizagem. 

Por tudo isso, o processo de avaliação a ser instituído enseja a contínua 

reciclagem do projeto pedagógico institucional, permitindo a correção de rotas, 

reordenando, consolidando e reformulando suas estratégias e formas de atuação. 

O sistema de Avaliação da FAF adota um modelo de avaliação que leva em 

consideração: 

• A autoavaliação, realizada pela própria Instituição; 

• As avaliações externas, realizadas pelo INEP e, também, promovidas pela 

própria Instituição por meio de especialistas de outras IES; 

• As avaliações de cursos, realizadas pelo INEP; 

• Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, 

realizado pelo INEP; 

• A análise global dos indicadores e desempenhos. 

O Programa de Avaliação Institucional considera as funções formativa e somativa 

de fundamental importância no processo de avaliação. 

A FAF adota os resultados aferidos na Avaliação Institucional para elaborar o 

programa de capacitação e qualificação dos seus docentes e técnicos administrativos, em 

busca do aprimoramento contínuo no tocante às funções didático pedagógicas e de 
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gestão. Com os resultados da autoavaliação, será possível traçar um panorama da 

qualidade dos cursos oferecidos pela Instituição, bem como analisar se sua missão está 

de fato se realizando, visando a tomar decisões, tendo em vista o aperfeiçoamento da 

Instituição como um todo. 

Partimos do pressuposto de que a avaliação é uma leitura orientada da realidade, 

segundo critérios pré-estabelecidos, de acordo com nossos padrões de qualidade. Dessa 

forma, acreditamos que a finalidade última da avaliação não seja classificar, nem tão 

pouco selecionar e excluir, mas que os resultados possam ser analisados a fim de que 

sejam propostos caminhos, metas, estratégias que vão ao encontro de nossas intenções 

educativas e responsabilidades sociais. 

Nossa proposição de autoavaliação se justifica e se transforma em uma 

necessidade por ser um direito da população, distinguindo-se, assim, da proposição de 

um estado avaliador. De modo que, não interessa apenas ao Estado, mas muito mais à 

população e, para tanto, deve se constituir em compromisso da Instituição e dos 

intelectuais que a compõem, ultrapassar a crítica e construir uma avaliação concernente 

com os ideais de uma sociedade justa e democrática. Neste sentido, avaliação identifica 

um cenário aferindo qualidade. 

A autoavaliação institucional da FAF destina-se a avaliar as funções do ensino, da 

extensão e da gestão, enfocando os processos pedagógicos, científicos, sociais, técnicos 

e administrativos que se estabelecem por meio das relações sociais constitutivas da 

dinâmica da vida institucional. O que se pretende é analisar a coerência entre o que a 

Instituição faz e o que se propõe a fazer por meio da sua missão (compromissos, 

vocação, inserção regional e nacional) e finalidades. 

A autoavaliação institucional, realizada de forma permanente e com resultados a 

serem apresentados a cada três anos avalia todos os aspectos que giram em torno 

desses eixos: o ensino, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, 

a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e várias outras categorias e 

conjunto de indicadores. As informações obtidas com esta modalidade avaliativa são 

utilizadas pela FAF para orientação da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social; para orientar suas políticas acadêmicas e de gestão e para desvelar à realidade 

dos cursos e da própria. 

Na prática, a avaliação ganha uma forma de ciclo de tal maneira que os resultados 

alcançados com a avaliação da aprendizagem, a avaliação de curso e a avaliação 

institucional de caráter interno e de caráter externo, permitem a formulação de 

diagnósticos confiáveis e um aperfeiçoamento constante do PDI e dos Projetos 
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Pedagógicos dos cursos oferecidos. 

A avaliação da aprendizagem, por exemplo, coloca à disposição um conjunto de 

procedimentos formalmente estabelecidos e incorporados pelos discentes e docentes. A 

Avaliação Institucional Interna possui um instrumento de coleta de materiais e de 

ensaios que permite seu aperfeiçoamento na direção da conquista de maiores níveis de 

aprofundamento e ampliação.  

Por isso, há expectativas de que o material resultante desta avaliação permita à 

comunidade acadêmica uma visão de conjunto segura da Instituição, da gestão, dos 

processos, das ações administrativas e pedagógicas e dos resultados conquistados.  

A avaliação deverá ser praticada como uma forma de aperfeiçoar todo o processo 

avaliativo existente na Instituição. Dessa forma, busca-se um aperfeiçoamento contínuo 

do discurso e das ações que traduzem a preocupação com a qualidade educacional. 
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9. INFRAESTRUTURA 

9.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL 

A mantenedora, União das Faculdades de Alta Floresta, conta com uma área 

construída de 3.865 m². 

As instalações são praticamente novas, confortáveis, de adequadas dimensões, 

dotadas de boa acústica, com excelente ventilação natural e luminosidade condizente 

com o clima da região. Contam, ainda, com mobiliário e equipamentos suficientes para 

as suas destinações. Todas as salas de aula têm ao lado um jardim bem plantado e 

carinhosamente cuidado. Os prédios têm três jardins internos para cuidar do lazer dos 

olhos e da parte psicossomática da pessoa humana. 

Todos os corredores são largos, medindo 4,50 m de largura a fim de cuidar do lazer 

e do descanso, sobretudo na época dos seis meses de chuva quando os alunos não 

podem sair para os pátios de recreio. 

É válido lembrar a recente construção, imensa e artisticamente feita, do Centro de 

Convivência, no centro dos prédios do Campus das Faculdades mantidas pela União das 

Faculdades de Alta Floresta, completado pela Lanchonete ao lado, a fim servir não só 

para os acadêmicos e outras pessoas tomarem lanche, mas também de ponto de 

encontro dos estudantes, de professores e de pessoas outras a fim de trocar idéias, 

descansar, namorar, estudar em particular ou em equipe etc. 

As edificações são dotadas de sistema de refrigeração na maioria das salas e as 

demais possuem ventiladores de teto em quantidade suficiente. 

  Quantidade Área (M²) Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Área de lazer 3 4.380 3.612 3.612 3.612 4.380 4.380 

Auditório 1 125 125 125 125 125 125 

Banheiros 9 270 160 160 160 240 240 

Biblioteca 1 360 360 360 360 360 360 

Instalações . 
Administrativas 

1 140 100 140 140 140 140 

Laboratórios 2 210 162 162 162 162 162 

Salas de aula 19 912 912 912 912 912 912 

Salas de Coordenação 6 70 40 40 40 60 60 

Salas de Docentes 1 60 60 60 60 60 60 

Outros - - - - - - - 
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9.2. INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

9.2.1. Laboratórios de Informática 

A política institucional da União das Faculdades de Alta Floresta, sobre os 

equipamentos, prevê a quantidade e as condições apropriadas de acesso dos 

professores, técnicos e alunos aos equipamentos de informática e aos recursos 

audiovisuais e multimídia. Essa política considera, ainda, um processo de avaliação 

constante. Nesse sentido, os dirigentes da União das Faculdades de Alta Floresta 

recebem dos responsáveis por cada área as informações necessárias para o 

planejamento de manutenção, reposição, atualização e expansão dos equipamentos e 

materiais pertinentes a cada setor.  

Os professores, por sua vez, terão sempre a oportunidade de solicitar a aquisição 

dos materiais necessários para o desenvolvimento das aulas práticas e teóricas. Para 

tanto, deverão se reportar ao Coordenador de cada Curso, que tomará as providências 

necessárias para atender as solicitações. 

Os equipamentos colocados à disposição da comunidade acadêmica da União das 

Faculdades de Alta Floresta estão em boas condições de uso. Por outro lado, cuida para 

que os materiais de consumo sejam suficientes para o atendimento ao alunado e às 

disciplinas teóricas e práticas. 

Procurando sempre o melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas por parte 

do corpo docente, a União das Faculdades de Alta Floresta disponibilizará aos professores 

a utilização dos equipamentos de informática e dos recursos de multimídia necessários, 

podendo utilizá-los nos laboratórios, na Biblioteca, nas salas de aulas e demais 

ambientes, conforme o caso. Para tanto, o professor deverá agendar junto à Secretaria, 

indicando quando, onde e o tempo necessário para a utilização dos equipamentos e o 

material didático-pedagógico. 

Coerente com essa política, os docentes da União das Faculdades de Alta Floresta 

têm acesso aos equipamentos disponíveis na IES. 

A sala dos professores conta, atualmente, com um microcomputador, com todos os 

recursos básicos para informática e multimídia. Cada docente tem, desde já, a 

oportunidade de conectar-se com e-mail próprio sem qualquer ônus. 

Os alunos da União das Faculdades de Alta Floresta terão acesso aos equipamentos 

de informática (micros, impressoras, scanners, softwares, internet, redes de bibliotecas, 

etc.) sempre que necessitarem. Para tanto, já existem, feitos pelos responsáveis pelos 

laboratórios de informática, as normas e regulamentos para a utilização dos 
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equipamentos. 

Atualmente, os alunos da União das Faculdades de Alta Floresta têm acesso a 38 

computadores, em rede interna e/ou em rede (www) diuturnamente. 

Um funcionário fica à disposição em tempo integral para atender aos acadêmicos e 

também aos professores, com posto de mecanografia junto à sala de informática. 

Os equipamentos audiovisuais e de mídia ficam à disposição dos acadêmicos, junto 

à Secretaria da FAF, de onde podem ser retirados com o devido agendamento prévio, 

feito por uma secretária auxiliar. 

A FAF tem em sua infraestrutura de apoio pedagógico, a grande alavanca para a 

realização de aulas, reuniões e eventos na instituição. 

Aparelhos audiovisuais, principalmente os mais usados em sala de aula, como 

televisores, vídeos, retroprojetores, projetores de slides, projetores de cinema, 

datashow, fitas de vídeo etc., facilitam a tarefa pedagógica. 

Um programa de manutenção preventiva, bem como os investimentos na 

preparação de recursos humanos, para um rápido atendimento aos professores em sala 

de aula, além de propiciar o oferecimento de orientações sobre o correto uso dos 

aparelhos eletrônicos, contribui para a maximização dos recursos disponíveis. 

O quadro, a seguir, mostra a atual infraestrutura de apoio pedagógico, no que se 

referem a recursos audiovisuais e multimídia. 

Equipamento Especificação Quantidade Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Computadores Pentium Intel 39 39 39 39 39 45 

Impressoras HP 6 6 6 6 6 6 

Projetores Epson 1 1 1 1 1 1 

Retroprojetores Visograf 4 4 4 4 4 4 

Televisores Toshiba 4 4 4 4 4 4 

Projetor 
Multimídia Epson 4 4 4 4 4 4 

Filmadora - 1 1 1 1 1 1 

DVD Player Philco 2 2 2 2 2 2 

Copiadora Xerox e Samsung 2 2 2 2 2 2 

Outros - - - - - - - 
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9.2.2. Relação equipamento/estudante/curso 

Os estudantes utilizam os laboratórios, oficinas e estúdios da Faculdade, de 

acordo com as normas baixadas pela Administração Superior e aprovadas pelas 

Coordenações de curso quando forem implantados os laboratórios e os demais meios 

instrucionais. Quadro a seguir demonstra a relação estudantes/equipamentos 

CURSOS ESTUDANTES MICROS RELAÇÃO 
(estudantes/micro) 

Administração 190 

25 35,2 

Ciências Contábeis 286 

Pedagogia 191 

Letras 126 

Turismo 19 

 
 

9.2.3. Inovações tecnológicas significativas 

A FAF reconhece que a Tecnologia da Informação, no seu papel atual de motor 

determinante da nova sociedade global, é ferramenta essencial para o suporte aos 

diversos processos que envolvem manipulação e geração de conhecimento. A atividade 

de educar, de acordo com sua natureza, é, portanto, inteiramente elegível para usufruir 

de tal suporte. 

Tem procurado, portanto, incentivar no corpo docente e discente a percepção da 

importância da tecnologia nos diversos aspectos da sociedade e no mundo do trabalho 

atual por meio da divulgação e utilização de tais tecnologias, nos diversos meios 

disponíveis e adequados. 

A estrutura de TI da FAF está em expansão a fim de atender cada vez melhor as 

necessidades de sua equipe e de seus alunos, seu Núcleo de Tecnologia da Informação 

conta hoje com servidores que atendem às necessidades atuais:  

• Servidor de Sistema Administrativo, Financeiro e Pedagógico com Microsoft 

Windows 2003 Server; 

• Servidor Proxy, Firewall e Roteador Brasil FW;  

• Servidor compartilhando arquivos e diretórios nas redes Administrativas e 

Laboratórios;  

Dentre os diversos serviços oferecidos pelo portal estão:  

• Portal do Aluno: onde o acadêmico tem a qualquer hora e em qualquer lugar, 
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acesso às suas notas, materiais, conteúdos para as aulas e diversos outros 

serviços;  

• Portal do Professor: para digitação on-line das notas, livro de chamadas e 

disponibilizar aos alunos materiais de apoio para as aulas.  

A Faculdade dispõe de acesso à internet por meio de uma rede sem fio Wi-Fi para 

os Professores e para os alunos nas dependências da faculdade. 

 

9.3. BIBLIOTECA 

A finalidade da Biblioteca da FAF é oferecer suporte informacional aos programas 

de ensino, iniciação científica e extensão e destinam-se, primordialmente, a alunos 

regularmente matriculados, seus professores, empregados e a comunidade em geral para 

consultas locais. 

A Biblioteca vem confirmar o compromisso da União das Faculdades de Alta 

Floresta em tornar-se uma Instituição de Ensino de excelência, sempre em busca do 

conhecimento, proporcionando o avanço das ciências e conseqüente progresso da 

sociedade na qual está inserida. 

A Biblioteca é dirigida por profissional devidamente habilitado na área, contratado 

pela Mantenedora, tendo como atribuições: 

• registrar, catalogar, classificar e conservar o material bibliográfico da FAF; 

• organizar coleções de referência bibliográfica e mantê-las atualizadas; 

• manter serviços de informações e intercâmbios; e 

• exercer as demais atribuições previstas em Lei e no Regimento ou que lhe 

forem conferidas pela Diretoria. 

 

9.3.1. Acervo por área do conhecimento 

A Biblioteca constitui órgão suplementar da estrutura organizacional da instituição 

e unidade de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, estando diretamente vinculada à 

Diretoria. A Biblioteca adota o Sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a 

catalogação de acordo com o código de catalogação Anglo-Americano AACR2. 

O acervo geral, ofertado FAF é composto de 14.042 exemplares até o presente 

momento (Novembro de 2010), sendo atualizado de acordo com a política de 

desenvolvimento de coleções da FAF. A maior parte das obras é composta de conteúdos 

que abrangem as áreas de conhecimento específicas dos cursos oferecidos pela FAF e o 
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restante, com conteúdos que abrangem várias áreas do conhecimento. 

Acervo Área do conhecimento Quantidade Ano I Ano 
II 

Ano 
III 

Ano 
IV 

Ano V 

Livros 

Área I –  

Ciências Exatas e da Terra e 
Engenharia 

598 700 900 1.100 1.300 1.500 

Área II – 

Ciências Biológicas e da Saúde 

106 106 106 200 200 200 

Área III – 

Ciências Agrárias 

67 67 67 75 75 75 

Área IV – 

Ciências Sociais Aplicadas 

4.750 5.000 5.000 5.400 5.400 5.800 

Área V – Ciências Humanas 4.618 4.800 4.800 5.300 5.300 5.500 

Área VI – Linguística, Letras e 
Artes 

3.903 4.200 4.200 4.500 4.500 4.800 

Periódicos 

Assinaturas de Periódicos 
Informativos 

100 110 120 130 140 150 

Assinaturas de Periódicos 
Científicos 

23 23 23 23 28 28 

Jornais  7 7 7 7 7 7 

DVD  29 29 29 32 35 37 

CD Rom's  26 26 26 28 30 32 

Enciclopédias  206 300 350 400 450 500 

Almanaque  29 35 40 45 50 55 

Dicionários  192 195 198 200 203 206 

 

9.3.2. Formas de atualização e expansão do acervo 

Na sociedade contemporânea, o fluxo de informação assume proporções 

exorbitantes. A quantidade de informação impressa duplica a cada oito anos. Cerca de 

mil livros são editados no mundo por dia. Só nas últimas três décadas, produziu-se um 

volume de informações novas, maior do que nos cinco mil anos anteriores, segundo 

Wurman(1991). Como decorrência, dentre os mais sérios problemas de qualquer 

Biblioteca Universitária, nenhum tem maior impacto sobre os custos operacionais do que 

o processo de aquisição (quer por doação, permuta ou compra), uma vez que cada 

incremento nas aquisições anuais provoca custos subjacentes de armazenagem, 

preservação e processamento, além do estrangulamento do espaço físico.  

Diante da formação assistemática da coleção da biblioteca da União das 

Faculdades de Alta Floresta, elaborou-se o presente documento técnico para apreciação 

da Diretoria da referida Instituição, e posterior adoção, com a finalidade de agilizar o 
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processo de desenvolvimento da coleção da Biblioteca da FAF.  

• Objetivos 

- identificar os campos do conhecimento de interesse da Biblioteca; 

- favorecer o crescimento racional e equilibrado do acervo; 

- determinar os itens de informação compatíveis com a formação da 

coleção versus interesses da FAF; 

- determinar critérios mínimos para a duplicação de títulos; 

- estimular programas cooperativos de aquisição; 

- traçar diretrizes para a avaliação da coleção; 

- estabelecer parâmetros para o descarte de material; 

- prever os recursos financeiros anuais dos quais a Biblioteca poderá 

dispor.  

• Comissão de Seleção 

- responsabilidade: setor de seleção e aquisição da Biblioteca; 

representantes do conselho da Biblioteca.  

• Critérios Relativos ao Perfil da Coleção – Coleção de Lastro: 

- adequação do material aos objetivos educacionais da Instituição; 

- autoridade do autor e editor (reconhecido valor como autoridade na 

cultura e crítica de um assunto); 

- textos no idioma original ou traduções confiáveis e de interesse 

(fundamental e decisório na área de humanidades); 

- coleções únicas na FAF ou região e obras raras e especiais; 

- livros que possuem melhores edições e impressões; 

- custo justificável, considerando-se a verba disponível e a possibilidade de 

substituição por outros itens adequado quanto à qualidade do conteúdo. 

- qualidade técnica do ponto de vista gráfico e/ou sonoro; 

• Critérios Relativos ao Idioma: 

- português; 
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- espanhol; 

- inglês; 

- francês; 

- italiano; 

- alemão. 

• Critérios Relativos ao Tipo de Material do Acervo: 

- obras de referências(almanaques; bibliografias gerais e especializadas; 

censos estatísticos; dicionários lingüísticos, literários, bibliográficos e 

especializados; enciclopédias; mapas geográficos e históricos; atlas etc.) 

- livros; 

- periódicos (abstracts, revistas especializadas, jornais etc.); 

- todas as publicações editadas pela Instituição; 

- trabalhos finais de conclusão de curso (teses, monografias etc.) gerados 

pelo corpo discente; 

- multimeios (CD-ROM, slides, fitas de vídeo, microformas etc.); 

- coleções únicas na FAF ou Região,obras raras e especiais; 

- outras publicações compatíveis com o objetivo educacional da Instituição. 

- Folhetos, mapas etc. 

• Critérios Relativos à Duplicação de Títulos: 

- duplicatas adicionais para permanecerem na área reservada à coleção só 

através de justificativa do professor da disciplina; 

- duplicatas de livros-textos também com justificativa do professor da 

disciplina; 

- duplicatas de Teses, Monografias, documentação do Estado do Mato 

Grosso, Coleção Brasiliana,  para fins de preservação (seção de Coleções 

Especiais). 

• Critérios Relativos aos Periódicos: 

Os títulos a serem adquiridos analisados pela comissão de seleção do sistema de 
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Biblioteca da FAF, de acordo com os níveis de interesse, na seguinte hierarquia: 

- interesse de ampla abrangência para a FAF, ou seja, periódicos que 

atendam o maior número possível de unidades.   

- interesse para uma determinada área especializada de um ou mais 

departamentos ou de uma subárea dos mesmos. 

- interesse para pequeno grupo ligado a um departamento (títulos muito 

especializado). 

Obs.: a pesquisa será realizada pela Comissão de Seleção da Biblioteca junto à 

Diretoria e aos departamentos, para determinar os níveis de cada periódico. 

• Aspectos específicos: 

- os títulos classificados em A devem ser aprovados; 

- os títulos classificados em B ou C só podem ser aprovados se não houver 

nenhuma base de dados on line disponível que cubra o conteúdo dos 

mesmos; 

- para decisão sobre os títulos selecionados que deverão ser assinados e 

havendo limite de recursos, deverá ser observada a ordem hierárquica: 

- primeiro os classificados em A , segundo em B, e terceiro em C. 

- dentro de cada um destes grupos, deverá ser observado a indicação da 

prioridade I, II, III, e o interesse, nesta ordem: pesquisa, estudo e 

ensino. 

- caso haja empate nos critérios acima e os recursos não permitam a 

aquisição de todos, serão adquiridos os títulos mais consultados, de 

acordo com a estatística da Biblioteca. 

• Seleção de títulos novos por compra: 

- a aquisição de novas assinaturas de periódicos, obedecerá a aos 

seguintes critérios básicos: 

- valor científico e literário; 

- utilização e a continuidade das coleções existentes; 

- duplicação de títulos só se houver muita necessidade e disponibilidade de 

recursos para tal; 
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• Seleção de títulos novos por permuta e doação: 

- a política geral para a incorporação ao acervo dos títulos novos por 

permuta e doação são: títulos considerados de importância para 

pesquisa, estudo e ensino, nos termos similares à política proposta por 

compra; 

- qualquer título adquirido por permuta ou doação deverá ser avaliado após 

dois anos. Se o interesse não for confirmado o título deverá ser 

descartado; 

- para permuta serão utilizadas as publicações da FAF, além de obras 

recebidas em doação, descartadas ou duplicadas; 

Obs.: Os títulos recebidos por doação e permuta só integrarão ao acervo após a 

chegada de pelo menos quatro fascículos distintos e consecutivos. 

•  Critérios Relativos ao Ensino e Pesquisa 

- bibliografia básica e complementar (indicadas na ementas das grades 

curriculares dos cursos em andamento); 

- obras de referências (atualização constante de dicionários, enciclopédias, 

anuários, guias, etc.). 

- obras de caráter interdisciplinar e/ou de áreas inter-relacionadas; 

- obras de interesses para novas linhas de pesquisa ou complementação de 

áreas carentes; 

- duplicação de títulos de uso freqüente para graduação e pós-graduação; 

- traduções de interesse em idiomas acessíveis à maioria da população 

usuária; 

- lançamentos recentes. 

• Aquisição de Materiais 

a) livros: 

- as verbas para compra de livros serão provenientes do orçamento 

estipulado pela Diretoria Geral da FAF e serão utilizadas semestralmente 

ou antes, de acordo com a necessidade de cada área. Ficando disponível 

para a aquisição de títulos para o curso de direito 60% da verba do 
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orçamento total, 

b) periódicos: 

- partindo-se do pressuposto de que os periódicos são para atender 

graduação e pós-graduação serão disponibilizados semestralmente 40% 

do orçamento para dividir entre graduação e pós-graduação. 

•  Doação 

Os critérios para a seleção de doação serão os mesmos utilizados para compras: 

- não serão aceitas pela Biblioteca doações condicionadas a quaisquer 

exigências. 

A Biblioteca será livre para dispor de quaisquer publicações desnecessárias, 

independente de como foram adquiridas (compra, doação ou permuta. Toda e qualquer 

doação integrada à coleção não mais poderá ser devolvida 

•  Permuta 

A Biblioteca colocará como material disponível à permuta entre Bibliotecas 

Universitária e Instituições afins, as produções periódicas da FAF. 

• Recomposição do Acervo  

a) manutenção: 

- trata especificamente das substituições de materiais informacionais 

extraviados, danificados, sem condições de uso e que atendam aos 

critérios de seleção,  

- intensa demanda do título em questão, 

- quantidade de cópias, 

- atualização de materiais informacionais importantes, 

b) preservação: 

- a coleção de uma biblioteca é passível de desgaste e seus materiais 

podem deteriorar-se devido à demanda, condições ambientais 

(iluminação, calor, ar, fungos, insetos etc.) e agentes químicos. 

• Desbastamento 

O desbastamento constitui-se de descarte, remanejamento e conservação: 
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a) o descarte exige os seguintes critérios: 

- padrão de uso detectado por dados estatísticos de circulação (material 

nunca circulado, utilizado),  

- aparência: volumes mal encadernados, 

- volumes gastos, com páginas sujas, quebradiças, faltando páginas, 

- volumes irrecuperáveis devido às condições ambientais, 

- volumes supérfluos ou duplicatas: 

- desnecessárias, 

- duplicatas de obras desatualizadas, 

- títulos sem interesse para os usuários, 

- títulos altamente especializados, desatualizados em cujo acervo existam 

edições mais atualizadas, 

• Avaliação das Coleções 

A avaliação é o diagnóstico que mostra se o desenvolvimento da coleção está 

ocorrendo da forma prevista. 

• Metodologias 

- quantitativas: utiliza-se de dados estatísticos (números de usuários, 

leitores, livros emprestados, circulados, devolvidos etc.). Esses dados 

permitem efetuar várias relações, como por exemplo, a média de 

crescimento da coleção por intermédio de comparações periódicas dos 

resultados das avaliações entre o tamanho da mesma e a população a ser 

servida. 

- Qualitativas: resume-se nas etapas de escolha da lista a ser utilizada 

como parâmetro (catálogo de assunto, bibliografia, catálogo de autor 

etc.); 

• Conclusão da política 

Esta Política de Desenvolvimento de Coleção tem como base a representação do 

corpo docente e a participação direta do Bibliotecário e auxiliares de Biblioteca da FAF na 

organização e controle desta política.  

Depois de aplicada por um período de três anos, esta política deverá ser avaliada 
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para se conhecer seus reais benefícios. 

A Política de Desenvolvimento de Coleções estabelece critérios para a ampliação 

do Acervo, tendo como diretriz o tipo de material, o conteúdo, as fontes de informação 

para a seleção, a duplicação de títulos, a aquisição propriamente dita, a avaliação da 

coleção, a política de descarte e a verba disponível.  

 

9.3.3. Horário de funcionamento 

A Biblioteca tem um horário flexível que proporciona aos alunos e docentes, 

horários para estudos e pesquisa. O horário de funcionamento abrange todos os turnos, 

matutino, vespertino e noturno, assim, o aluno tem a possibilidade de realizar pesquisas, 

estudos e leituras em outros horários, bem como os docentes, possuem essa mesma 

oportunidade. A Biblioteca funciona aos sábados, possibilitando a alunos, docentes e 

comunidade a oportunidade de estudar em períodos que não estejam no horário da aula 

e de trabalho. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda à Sexta-feira 8h 11h 13h 17h 18h 30min 22h 35min 

Sábado 8h 11h - - - - 

 

9.3.4. Pessoal técnico-administrativo da Biblioteca 

A Biblioteca conta, atualmente, com uma Bibliotecária, bacharel em 

Biblioteconomia, legalmente habilitada para o exercício de suas funções, e cinco 

auxiliares de biblioteca, além do pessoal de apoio e de serviços gerais. De acordo com a 

expansão dos cursos e programas de licenciatura e das vagas, a Biblioteca ampliará a 

quantidade e qualificação de seus técnicos e auxiliares técnicos. 

CARGO QTDE. 
FORMAÇÃO 

PG G EM EF 

BIBLIOTECÁRIO 1 1    

TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA      

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 5   4 1 

ESTAGIÁRIO      

AUXILIARES DE APOIO      

TOTAL      
Legenda: 
PG pós-graduação;  G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 
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10. PLANO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
Atenta ao disposto na Portaria do MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, 

sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas às 

dependências de IES, a Mantenedora da FAF determinou políticas que reconhecem as 

necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino 

apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as 

organizações especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social, a FAF adota políticas para os portadores de 

necessidades especiais, conforme legislação em vigor. 

10.1. PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

São as seguintes as adaptações, normas e objetivos da Instituição com relação a 

este item, de acordo com cada público específico: 

a) Para os alunos portadores de deficiência física: 

• livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo, com a eliminação 

de barreiras arquitetônicas assegurando o acesso aos espaços de uso coletivo, 

para que o deficiente possa interagir com a comunidade acadêmica; 

• lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de 

deficiência física; 

• portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas; 

• barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

• rampas, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas; 

• móveis que possam ser usados por deficientes físicos na praça de 

alimentação; e 

• vagas em estacionamentos nas proximidades da IES. 

Sem prejuízo de acessibilidade às demais dependências da infraestrutura física, 

estas adaptações privilegiarão o acesso de deficientes à biblioteca, laboratórios e espaços 

de convivência, e serão implementadas conforme a necessidade e a disponibilidade de 

recursos por parte da Mantenedora. 

b) Para os alunos portadores de deficiência visual, proporcionará, caso seja 
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solicitada e conforme a legislação em vigor, sala de apoio, disponível do ingresso à 

conclusão do curso, contendo: 

• máquina de datilografia Braille; 

• impressora Braille acoplada a computador; 

• sistema de síntese de voz; 

• gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

• acervo bibliográfico em fitas de áudio; 

• software de ampliação de tela; 

• equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

• lupas e réguas de leitura; 

• scanner acoplado a computador; 

• acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

c) Para os alunos portadores de deficiência auditiva, oferecerá, caso seja 

solicitada e conforme a legislação em vigor, estrutura disponível do ingresso à conclusão 

do curso, contendo: 

• intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas 

ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou 

quando não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

• flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo 

semântico; 

• aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita; 

• materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade lingüística dos surdos. 

d) Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, a FAF pode proporcionar, além de ajudas 

técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente 

da oferta de: 

• informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado 

dos portadores de necessidades especiais; 

• cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por 
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especialistas; 

• cursos para o entendimento da linguagem dos sinais, LIBRA. 

e) Para a comunidade, a oferta de: 

• campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças; 

• parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe com 

o objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como 

Direitos Humanos Universais; 

• integração Escola/Empresa para a oferta de estágios profissionais, incluindo 

empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os 

portadores de necessidades especiais. 

A organização de salas com recursos multifuncionais também se constitui como 

espaço de promoção da acessibilidade curricular aos alunos dos cursos da FAF, onde se 

realizem atividades da parte diversificada, como o uso e ensino de códigos, linguagens, 

tecnologias e outros aspectos complementares à escolarização, visando eliminar 

barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação. 

Nestas salas, os alunos podem ser atendidos individualmente ou em pequenos 

grupos, sendo que o número de alunos por professor no atendimento educacional 

especializado deve ser definido, levando-se em conta, fundamentalmente, o tipo de 

necessidade educacional que os alunos apresentam. 

Nestas salas são exemplos de atividades educacionais especiais que podem ser 

desenvolvidas, conforme a necessidade: 

• Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Tradução e interpretação de Libras, 

ensino de Língua Portuguesa para surdos; 

• Sistema Braille; orientação e mobilidade, Soroban, escrita cursiva; 

• Tecnologias Assistidas e Ajudas Técnicas; 

• Atividades cognitivas que desenvolvam as funções mentais superiores; 

• Enriquecimento e aprofundamento curricular; 

• Atividades de vida autônoma e social. 
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11. PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 
A mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento 

financeiro para que os recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas 

suficientes, para a realização dos objetivos propostos.  

 

11.1. POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

A Mantenedora adota como estratégias de gestão econômico-financeira a 

promoção de adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida, 

prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino colocando à disposição os bens 

imóveis, móveis e equipamentos necessários e assegurando-lhe os suficientes recursos 

financeiros de custeio. 

A Mantenedora realiza as gestões orçamentária, patrimonial e financeira da União 

das Faculdades de Alta Floresta, delegando-as, no todo ou em parte, aos membros da 

Diretoria e aprovando as decisões dos Órgãos Colegiados que importem em aumento de 

despesas ou custos, previstos ou não, no plano orçamentário. 

Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o 

planejamento econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores: 

• desempenho econômico-financeiro da Instituição nos três últimos anos; 

• análise do comportamento do mercado financeiro nos três últimos anos; 

• análise dos preços dos serviços educacionais nas outras instituições da 

região; 

• levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao 

cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação dos cursos de 

graduação e programas de pós-graduação, das atividades de 

pesquisa/iniciação científica e extensão, com ênfase para os seguintes 

aspectos: 

- Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal 

não-docente), além da estruturação de um plano de carreira para todos 

os colaboradores. 

- Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca. 

- Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os 

laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de computação e 

informática. 

- Ampliação reforma e readaptação da infra-estrutura física e de apoio. 
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- Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional. 

- Contínua adequação da infra-estrutura física aos requisitos de 

acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

11.2. ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O plano de previsão orçamentária estabelece que o total de recursos destinados 

para investimentos estão distribuídos da seguinte forma: 

• infraestrutura (salas de aula, laboratórios, acervo de biblioteca); 

• atividades de extensão; 

• programas iniciação científica; 

• capacitação docente; 

• avaliação institucional. 

Registre-se, contudo, que para tais programas e projetos são investidos recursos 

com pagamento de salários dos docentes e de pessoal técnico de apoio, equipamentos e 

aparelhos para laboratórios e serviços e acervo da biblioteca.  

Os investimentos foram estimados para atender à readaptação, adaptação, 

melhoria e ampliação da infra-estrutura física e de apoio, assim como a aquisição, 

melhoria e ampliação dos laboratórios dos serviços e da biblioteca (espaço físico e 

acervo). As condições de financiamento da Instituição estão demonstradas nos quadros a 

seguir. 

 

11.2.1. Previsão orçamentária e cronograma de execução 

No quadro abaixo se encontra lançada a receita bruta dos respectivos períodos, 

calculada com base no número de alunado e no valor de mensalidade de cada curso. O 

valor das mensalidades foi reajustado tomando por base a previsão do IGP-M (FGV), 

considerando-se o possível cenário macro-econômico de 2011 a 2015. 

As receitas líquidas foram transportadas do quadro cronograma físico-financeiro 

de implantação do PDI. Quanto às despesas foram constituídas da seguinte maneira: 

• administrativa – pessoal: valores previstos, calculados com base no salário 

médio do pessoal administrativo atual, considerando-se a necessidade de 

novas contratações e previsão de correção salarial pelo IGP – M; 

• acadêmica – pessoal: valores previstos, calculados com base no salário-hora 

médio vigente, considerando-se a previsão de correção salarial pelo IGP-M e 

a necessidade de novas contratações; 

• juros: são os valores previstos em conformidade com a necessidade futura 

de financiamento de curto e longo prazo; 
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• ·amortizações: foram considerados os valores de empréstimos de longo e 

curto prazo, com previsão de amortização no período; 

• outras: são valores previstos destinados às despesas com conservação, 

consumo, instalações, energia elétrica, telefone, assessorias, seguros de 

prédios e outros itens necessários à manutenção das atividades da 

Instituição. 

O orçamento de investimento deverá ser elaborado pela Diretoria, discriminando 

os valores por projeto e por mês, considerando os valores previstos e atualizados em seu 

respectivo planejamento financeiro durante a vigência do PDI – 2011-2015. 

Os investimentos são aplicações de recursos em empreendimentos e/ou melhorias 

que beneficiarão exercícios futuros, por exemplo: construção de novos edifícios, 

reformas, aquisições de imóveis, parcerias com novas IES, etc. 

11.2.2. Fluxo de caixa operacional (evolução da receita e da despesa) durante a 
vigência do PDI 

O quadro a seguir, demonstra o resumo do planejamento econômico-financeiro 

durante a vigência do PDI. 

Receitas 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Anuidades/Mensalida
des 

4.438.909,68 5.975.785,20 10.265.712,66 14.162.177,92 17.137.783,67 

Taxas/Secretaria 28.426,37 144.743,26 242.216,52 337.708,23 407.685,76 

Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços 20.304,55 22.214,05 26.883,55 29.726,80 25.871,59 

Diversos 25.583,73 241.238,76 403.694,21 562.847,06 679.476,27 

RECEITA BRUTA 4.513.224,33 6.383.981,26 10.938.506,94 15.092.460,00 18.250.817,30 

IMPOSTOS SOBRE 
A RECEITA      

PIS 41.071,33 59.015,04 101.311,19 139.667,66 168.918,65 

COFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total dos impostos 
sobre a receita 

41.071,33 59.015,04 101.311,19 139.667,66 168.918,65 

RECEITA LÍQUIDA 4.066.062,03 5.842.488,71 10.029.807,34 13.827.098,23 16.722.946,11 

DESCONTOS      
Bolsas -203.045,48 -241.238,76 -403.694,21 -562.847,06 -679.476,27 

Inadimplência -203.045,48 -241.238,76 -403.694,21 -562.847,06 -679.476,27 

TOTAL 
DESCONTOS 

-406.090,97 -482.477,52 -807.388,42 -1.125.694,11 -1.358.952,54 

Receita 
Operacional 

1.889.506,04 2.567.735,40 4.413.482,07 5.340.080,09 6.860.946,01 

Despesas 

1. PESSOAL      
Docente 429.782,76 617.551,06 1.060.150,64 1.461.524,28 1.767.615,40 

Técnicos e 
Administrativo 

339.922,79 488.432,06 838.491,89 1.155.945,41 1.398.038,29 

Encargos 161.638,16 232.256,45 398.714,93 549.668,64 664.787,28 
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Serviços de Terceiros 40.660,62 58.424,89 100.298,07 138.270,98 167.229,46 

Subtotal 1 972.004,33 1.396.664,45 2.397.655,53 3.305.409,31 3.997.670,44 

2. MANUTENÇÃO      
Consumo 187.038,85 455.714,12 858.551,51 1.429.721,96 1.727.480,33 

Aluguel 8.132,12 11.684,98 50.149,04 69.135,49 83.614,73 

SubTotal 2 195.170,98 467.399,10 908.700,54 1.498.857,45 1.811.095,06 

3. INVESTIMENTO      
Mobília 139.963,41 186.067,78 60.875,61 78.530,59 96.633,04 

Reformas 111.970,73 148.854,23 243.502,46 392.652,95 386.532,17 

Salas de aula 69.981,71 74.427,11 60.875,61 157.061,18 193.266,08 

Laboratórios 139.963,41 186.067,78 121.751,23 157.061,18 193.266,08 

Biblioteca - Acervo 279.926,82 372.135,57 913.134,22 1.177.958,84 1.449.495,64 

Equipamentos de 
informática 

55.985,36 74.427,11 91.313,42 157.061,18 193.266,08 

Computadores 83.978,05 74.427,11 121.751,23 157.061,18 193.266,08 

Diversos 27.992,68 37.213,56 60.875,61 235.591,77 96.633,04 

SubTotal 3 909.762,17 1.153.620,25 1.674.079,41 2.512.978,87 2.802.358,23 

4. OUTROS      
Treinamento 24.396,37 175.274,66 300.894,22 414.812,95 334.458,92 

Pesquisa e Extensão 28.462,43 23.369,95 160.476,92 414.812,95 501.688,38 

Eventos 30.495,47 29.212,44 94.280,19 132.740,14 163.884,87 

Avaliação 
Institucional 

16.264,25 29.212,44 80.238,46 207.406,47 250.844,19 

SubTotal 4 99.618,52 257.069,50 635.889,79 1.169.772,51 1.250.876,37 

TOTAL DAS 
DESPESAS E 
INVESTIMENTOS 

2.176.555,99 3.274.753,31 5.616.325,27 8.487.018,14 9.862.000,10 
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III. DA METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 

Após a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional o grande  desafio 

que se coloca é o da sua implementação, ou seja, da transformação da visão e idéias em 

realidade palpável.  A consolidação da Visão entre os clientes internos e externos exige a 

criação de um conjunto objetivo, ordenado e sistemático de ações práticas em busca de 

resultados.  

Seria altamente recomendável que a implementação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional levasse em consideração ferramentas de Qualidade em Gestão, tais como o 

PDCA. 

O PDCA é um ciclo que se repete cada vez que o processo é alterado, sendo um 

método gerencial composto de quatro fases básicas “Plan-Do-Check-Act”, ou seja: 

• P (Plan) Planejamento; 

� Definir as metas; 

� Definir os métodos que permitirão atingir as metas propostas; 

• D (Do) Execução; 

� Educar e treinar; 

� Executar a tarefa; 

• C (Check) Verificação; 

� Verificar os resultados; 

• A (Action) Ação Corretiva; 

� Atuar corretivamente. 

Em síntese – planeje, faça, verifique, aja. 
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O PDCA é a descrição da forma como as mudanças devem ser realizadas numa 

organização de qualidade. Não inclui apenas os passos do planejamento e implementação 

de uma mudança, mas também a verificar se as alterações produziram a melhoria 

desejada ou esperada, agindo de forma a ajustar, corrigir ou efetuar uma melhoria 

adicional com base no passo de verificação. 

O grande diferencial do PDCA é o incentivo à melhoria contínua, composto por 

quatro fases ou etapas. 

 

1. 1ª ETAPA: P (PLAN) – PLANEJAMENTO 
Trata do estabelecimento dos objetivos e dos processos necessários para a 

obtenção de resultados, de acordo com os requisitos do cliente e com a política da 

qualidade da organização. 

Consiste na detecção de um problema ou possibilidade de melhoria, na busca de 

suas causas, seleção das causas principais e montagem de um plano de ação. 

Nessa etapa, podem ser usadas algumas ferramentas da qualidade como: 

Brainstorming, Multivotação, Sistema GUT-CD, Diagrama de Ishikawa, as Sete 

Ferramentas para o Planejamento da Qualidade, Modelagem Estatístico-Matemática, 

Teoria de Amostragem, Simulação, Plano de Ação 5W2H e outras. 

A etapa de planejamento deve ser concluída com a elaboração de um documento 

contendo o objetivo principal, as metas (sub-objetivos quantificáveis, com indicadores de 

desempenho e datas limite – deadlines) e métodos. Cada meta deve contar com seu 

método, ou seja, a seqüência de ações para se atingir cada meta. O método deve ser 

checado pelo sistema 5W2H (o que deve ser feito, quando, como, onde, por que, quem 

irá fazer, quanto irá custar).  

As metas são definidas pela alta administração ou a média gerência e os métodos 

pela equipe responsável pela implementação do PDCA. O processo de negociação de 

metas e métodos denomina-se Sistema de Negociação Ringi. O documento elaborado 

deve ser assinado pela equipe responsável pela implementação e pela alta administração 

da empresa.  
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2. 2ª ETAPA: D (DO) – EXECUÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS 
PROCESSOS 
Significa execução das tarefas exatamente como foram previstas no plano e coleta 

de dados para verificação do processo. Nesta etapa é essencial o treinamento no trabalho 

decorrente da fase de planejamento.  

O sucesso dessa etapa depende do sucesso da etapa anterior, considerando-se 

que a eliminação de um erro na etapa de planejamento tem um custo menor do que a 

eliminação do mesmo erro na etapa de execução. A execução consiste em seguir 

fielmente o plano de ação elaborado na primeira etapa do Ciclo PDCA. 

A Implementação implica em: 

• planejamento e estruturação de ações; 

• definição de grupos de implementação; 

• logística da implementação. 

 

3. 3ª ETAPA: C (CHECK) - VERIFICAÇÃO, CHECAGEM 
A checagem consiste no monitoramento e medição de processos e produtos em 

relação à política, objetivos e requisitos para o produto, bem como a comunicação dos 

resultados. 

A checagem é essencial para podermos avaliar o sucesso das etapas anteriores. 

Nesta etapa podem ser utilizadas as Sete Ferramentas para o Controle Estatístico da 

Qualidade, assim como outras ferramentas estatísticas, como, por exemplo, Análise de 

Variância, Regressão, técnicas multivariadas (Principal Component Analysis, ANOVA, 

Cluster Analysis, Discriminante, Correlações Canônicas etc). 

 

4. 4ª ETAPA: A (ACTION) – AGIR 
Esta etapa diz respeito à tomada de ações a fim de melhorar continuamente o 

desempenho dos processos. Baseia-se no resultado da checagem, pois conclui sobre a 

necessidade de ações corretivas (se a checagem detectou algum problema), preventivas 

(se não ocorreu nenhum problema, porém, poderia ter ocorrido) ou de padronização (se 

tudo ocorreu conforme o planejado e uma nova maneira de executar determinado 
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processo foi descoberta).  

A finalização da implantação de um PDCA dá origem a outro PDCA, ou seja, a 

quarta etapa (Action) de um PDCA dará origem à primeira etapa (Plan) do próximo 

PDCA, sendo esta a base da melhoria contínua.  

Essa conexão entre Action-Plan chama-se de circularidade do PDCA. Os resultados 

da implantação dos PDCA's devem ser comunicados para a alta administração num 

momento denominado Workshop (prestação de contas). Normalmente existem datas 

fixas, mensais, para a realização de workshop, assim como existe toda uma tecnologia 

para gerenciar esses eventos.  

 

 

5. METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS 
PROCESSOS (2ª ETAPA) 
A Implementação implica em: 

• planejamento e estruturação de ações; 

• utilização dos recursos disponíveis de acordo com o programado; 
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• definição de grupos de implementação; 

• treinamento e supervisão da equipe de trabalho, de tal forma que sejam “os 

melhores do mundo” naquilo que fazem. Inclui o treinamento no trabalho, 

treinamento em coleta de dados e a execução das tarefas conforme os 

procedimentos-padrão; 

• logística da implementação – estabelecimento dos fluxogramas do processo; 

• verificação final da disponibilidade de recursos financeiros; 

• implementação do cronograma físico; 

• implementação do cronograma financeiro; 

• acompanhamento e controle das atividades; 

• avaliação final dos trabalhos executados. 

Durante esta fase existem os relatórios informativos sobre os trabalhos 

executados. No final deve-se ter um atestado de avaliação geral. 

Os grupos de implementação devem estar atentos para: 

• concentrar esforços nos resultados esperados do projeto; 

• ser flexível dentro de uma medida razoável; 

• envolver os níveis hierárquicos superiores, com o objeto de conseguir o apoio 

necessário à elaboração e à implantação do projeto; 

• ter adequado e realista sistema de informação; 

• manter contatos diretos com as pessoas envolvidas no projeto; 

• fazer adequada distribuição de tarefas entre seus subordinados; 

• manter racionalidade nos dispêndios inerentes ao projeto, gastando onde 

realmente for necessário; 

• manter situação realista, não pendendo para o otimismo ou pessimismo; 

• incentivar críticas e debates pela comunidade acadêmica quanto ao 

desenvolvimento do projeto; 

• fazer projetos viáveis em conteúdo, recursos e tamanho da situação a ser 

considerada; 

• manter coerência em suas atitudes e decisões; 
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• lembrar que o projeto é um sistema e deve ser tratado como tal; 

• resolver os problemas de conflitos inerentes à administração do projeto; 

• lembrar que o projeto considera, além de problemas presentes, também 

problemas futuros; 

• minimizar os problemas de realocação dos funcionários alocados no projeto, 

planejando a conclusão do mesmo; 

• manter adequado sistema de controle e avaliação do projeto, inclusive de suas 

atividades (partes do projeto). 

Para que a implementação/execução seja realizada com êxito é necessário: 

• cumprimento dos prazos previstos; 

• enquadramento aos custos preestabelecidos; 

• cumprimento da qualidade técnica esperada; 

• cumprimento das exigências de viabilidade; 

• cumprimento de equilíbrio financeiro durante e/ou após a conclusão; 

• manutenção de equilíbrio operacional nas atividades da empresa; 

• aumento ou pelo menos manutenção da rentabilidade normal da empresa; 

• aumento ou pelo menos manutenção da captação de oportunidades de 

negócios. 

 

6. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
O Diretor Geral da Faculdade de Alta Floresta é o responsável pela implantação 

do Plano de Desenvolvimento Institucional e designará para ajudá-lo uma Comissão 

formada pelos seguintes membros: 

• Diretor Acadêmico; 

• Diretor Administrativo; 

• um representante dos coordenadores de curso; 

• um representante dos docentes.  
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7.  ETAPAS E O CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 
O quadro a seguir apresenta os passos para implementação do PDI: 

DESCRIÇÃO DOS PASSOS RESPONSÁVEL 
1. Designar a Comissão para a  implantação do PDI. Diretor Presidente 
2. Divulgar os objetivos, metas e ações estabelecidas no PDI a toda à 

comunidade acadêmica com objetivo de sensibilização e 
arregimentação de colaboradores. 

Comitê Gestor 

3. Definição de responsáveis pelas ações já estabelecidas no PDI. Comitê Gestor 
4. Identificação de necessidade de treinamento por parte dos 

responsáveis pelas ações. 
Comitê Gestor e Grupos 

de Trabalhos 
5. Liberação de Recursos para Treinamento. Diretor 
6. Identificação de recursos necessários e estabelecimento de prazos 

para a execução das ações. 
Comitê Gestor e Grupos 

de Trabalhos 

7. Execução/Monitoramento. 
Comitê Gestor e Grupos 

de Trabalhos 

8. Garantir o alcance das metas. 
Comitê Gestor, Grupos 

de Trabalhos e 
Comunidade Acadêmica 
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