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I. APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI)da Faculdade de Alta 

Floresta - FAF mantida pelo União das Faculdade de Alta Floresta (UNIFLOR) 

vem atender à exigência constante do Decreto 5773/2006, da Presidência da 

República, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

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

sequenciais no sistema federal de ensino, para a manutenção dos Cursos da cidade 

de Alta Floresta, Mato Grosso. 

Este PDI, que abrange o período de 2017 a 2021, foi elaborado pela equipe 

pedagógica da Faculdade de Alta Floresta - FAF, com a participação dos 

dirigentes da entidade mantenedora. A FAF decidiu apresentar um projeto em 

complemento ao concluído no período de 2006-2014 para, ao longo do primeiro 

semestre de 2017, para promover a realização de estudos sobre as potencialidades 

da região, as possíveis demandas por cursos de formação de bacharéis e 

licenciados e a capacidade de investimento em instalações, equipamento e 

biblioteca.  

Caso seja identificada a necessidade de alteração deste PDI em razão dos 

estudos ora declarados, a FAF apresentará ao MEC as alterações necessárias para 

tornar este Plano adequado à realidade próxima. 
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II. DA MANTIDA 

1. PERFIL INSTITUCIONAL 

A Faculdade de Alta Floresta (FAF)foi credenciada pelo MEC, conforme 

Portaria MEC nº 1.116, de 13 de março de 2011, publicada no DOU, de 17 de maio 

de 2011, atualmente funcionando no mesmo endereço desde o seu 

credenciamento, conforme se identifica no quadro a seguir. 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  FACULDADE DE ALTA FLORESTA 

End.: Av. Leandro Adorno Nº: 359 

Bairro: Centro Cidade: Alta Floresta CEP: 78.580.000 UF: MT 

Fone: (66) 3512 3300 Fax: (66) 3512 3300 

e-mail: josetobias@faflor.com.br 

 

1.2. HISTÓRICO 

A Faculdade de Alta Floresta nasceu da unificação de Mantidas pela União 

das Faculdades de Alta Floresta (UNIFLOR), Portaria MEC nº 1.116, de 13 de março 

de 2011, publicada no DOU de 17 de maio de 2011, ou seja, a Faculdade 

Administração de Alta Floresta, credenciada pela Portaria MEC nº 2.138 de 

20/11/1997, publicada no DOU de 21/11/1997, tendo passado 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 
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Federal S/N de 25/07/1995, publicação no DOU de 26/07/1995, obtendo Conceito 

Institucional 3 (três). 

A União das Faculdades de Alta Floresta teve autorizados os seus quatros 

primeiros cursos nos 1995 e 1997, sendo:  

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

FEAFLOR, autorizado pelo Decreto Presidencial de 25 de julho de 1995, conforme 

Diário Oficial da União, de 26 de julho de 1995;  

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

FEAFLOR, autorizado pelo Decreto Presidencial de 26 de julho de 1995, conforme 

Diário Oficial da União, de 27 de julho de 1995.  

3º - o Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis de 

Alta Floresta - FACTERFLOR, autorizado pelo Decreto Presidencial de 06 de 

fevereiro de 1996, publicado no Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 1996. 

4º - o curso de Administração da Faculdade de Administração de Alta - 

FAFLOR Floresta, autorizado pela Portaria 2138 de 20 de novembro de 1997, 

publicada no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 1997. 

Todas as faculdades citadas acima eram mantidas pela União das Faculdades 

de Alta Floresta (UNIFLOR).   

No dia 13 de março de 2011, de acordo com a Portaria Nº 1.116, DE 13 DE 

MARÇO DE 2011, foi publicado Diário Oficial da União a unificação dessas faculdades 

constituindo a Faculdade de Alta Floresta – FAF,conforme documento abaixo: 

PORTARIA Nº 1.116, DE 13 DE MARÇO DE 2011, O 

Secretário de Educação Superior Substituto, nomeado pela 

Portaria n° 08, de 11 de janeiro de 2011, publicada no DOU 
de 12 de janeiro de 2011 - seção 2 - página 09, pelo 

Gabinete do Ministro, usando da competência que lhe foi 

delegada por meio da Resolução CNE/CES no- 03, de 06 de 

agosto de 2009, considerando o disposto no Decreto no- 
5.773, de 09 de maio de 2006, bem como inciso IV do Art. 

57 da Portaria Normativa no- 40, de 12 de dezembro de 

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, tendo em 

vista o processo e - MEC no- 201014081 resolve:Art. 1º 
Aprovar a unificação da Faculdade de Administração de Alta 

Floresta - FAFLOR (1162), Faculdade de Ciências Contábeis 

de Alta Floresta - FACTERFLOR (960) e Faculdade de 

Educação de Alta Floresta - FEAFLOR (930), sediadas à 
Avenida Leandro Adorno S/N, Setor Esportivo, Bairro Alta 

Floresta, Município de Alta Floresta - MT, mantidas pela (683) 

UNIFLOR - União das Faculdades de Alta Floresta CNPJ: 
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01.330.273/0001-67, na forma de aditamento aos atos de 

credenciamentos, nos termos do § 4º do art. 10 do Decreto 

5.773/2006. 

§ 1º A Faculdade de Administração de Alta Floresta – FAFLOR 

(1162) passa a denominar-se Faculdade de Alta Floresta - 

FAF (1162) e assume a responsabilidade integral pelos 

cursos em funcionamento e regularmente autorizados das 
instituições unificadas neste ato, garantindo a manutenção 

da qualidade dos mesmos, a continuidade de sua oferta e a 

manutenção de todos os registros acadêmicos, sem prejuízo 

para os alunos regularmente matriculados. § 2º Declaram-se 
extintas as IES: Faculdade de Ciências Contábeis de Alta 

Floresta - FACTERFLOR (960) e Faculdade de Educação de 

Alta Floresta - FEAFLOR (930). 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
JOSÉ RUBENS REBELATTO 

(Publicação no DOU n. º 93, de 17.05.2011, Seção 1, 

página 36) 

 

A União das Faculdades de Alta Floresta (UNIFLOR),mantenedora da 

Faculdades Alta Floresta, estabelece um “Contrato Particular de Comodato” com o 

Instituto Educacional do Norte do Mato Grosso, mantenedor da Faculdade de Direito 

de Alta Floresta (FADAF),cedendo seu espaço físico. 

A UNIFLOR e O IENOMAT são presididos pelo Professor Dr. José Antônio 

Tobias e têm como vice-Presidente Professora a Dra. Rosmar Tobias, os quais são 

os dois únicos sócios, tanto da UNIFLOR quanto da IENOMAT, conforme se pode 

verificar: através do Livro de “Atas da União das Faculdades de Alta Floresta - 

UNIFLOR”, às páginas 19-A e 20, da Reunião Ordinária do dia 7 de janeiro de 2002, 

que funcionam no mesmo espaço físico. 

1.3. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Segundo consta nos Artigos 2º e 3º do seu Estatuto, A União das Faculdades 

de Alta Floresta - UNIFLOR “tem por finalidade promover a educação e instrução 

formal em todos os níveis e graus por meio dos cursos por ela organizados e 

mantidos de acordo com as exigências dos sistemas de ensino federal e estadual”. 

Para cumprimento de seu objetivo, a entidade se propõe a promover os 

cursos de formação, de extensão, de especialização e aperfeiçoamento de pessoal, 



 FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2017/2021 

 

Av. Leandro Adorno, s/nº – Caixa Postal n.º 431 – Fone (66) 3512-3300 

CEP 78.580-000 - Alta Floresta-MT - CNPJ 01.330.273/0001-67 

 

Página | 11 

para empreendimentos públicos e privados na sua região de atuação, bem como 

realizar estudos e pesquisas. 

A União das Faculdades de Alta Floresta - UNIFLOR proporciona, 

isoladamente ou em conjunto com poderes públicos ou terceiros, assistência 

educacional, cultural, social e esportiva à população da região de atuação. 

Atualmente as áreas de atuação da Faculdade de Alta Floresta, são os cursos 

de: 

NOME DO CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO OU RENOV. 

Administração 
Portaria MECn.º 226, de 21 de 

novembro de  1997 

Portaria 703 de 18 de 

dezembro de 2013 

Ciências Contábeis 
Decrerto Presidencial DOU 

07/02/1996 

Portaria 04 de 12 de janeiro 

de 2016 

Pedagogia 
Portaria 1406 de 4 de julho de 

2001 

Portaria 4.146 de 2 de 

dezembro de 2005 

Obs. Aguardando publicação 
de renovação de 

reconhecimento realizada em 

2015. 

 

A FAF oferece, ainda, cursos de pós-graduação em nível de especialização 

nas áreas de Didática do Ensino Superior Educação Especial e Processos Inclusivos, 

Educação Infantil, Psicopedagogia; Planejamento Tributário e Auditoria Fiscal e 

Tributária, Auditoria e Perícia Contábil; MBA em Gestão Estratégia do Agronegócio, 

MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão Estratégica e de Negócios, Gestão 

Empresarial, Gestão em Saúde Pública e Gestão Pública. 

A União das Faculdades de Alta Floresta (UNIFLOR) possui contrato de 

comodato com o Instituto de Educação do Norte do Mato Grosso IENOMAT com o 

curso de Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, Agronegócio Gestão Administrativa 

e Tecnologia em Gestão Comercial.  As faculdades se somam na construção da 

melhoria e na qualidade da educação de seus docentes e discentes.  

1.4. PREVISÃO DE NOVOS CURSOS 

Mantendo-se no propósito de formar profissionais nas áreas de bacharelado, 

licenciatura e tecnológico, a FAF prevê a abertura dos cursos superior de graduação 

e tecnológicos no período de vigência deste PDI no título 3 – Implementação de 

cursos e Programas Educacionais desse mesmo documento. 
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A inserção regional da Faculdade de Alta Floresta e de seus Cursos é imensa, 

equivalendo a cerca da superfície de três Estados de Mato Grosso do Sul, uma vez 

que abrange a imensidão que se estende de Tangará da Serra a Santarém, no 

sentindo norte-sul, e de Goiânia a Porto Velho, no sentido Leste-Oeste. 

 

1.5. IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

1.5.1. Missão 

A  Faculdade de Alta Floresta é uma instituição de ensino superior e tem 

como missão  ser “compromissada com o aprimoramento contínuo de seus 

acadêmicos, 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  apoiada em valores éticos inalienáveis, 

buscando sempre a racionalização de recursos e a otimização de 

resultados”. 

A missão da IES para a atuação em EAD é expandir as ações de 

comunicação do conhecimento científicos e tecnológicos nos cursos de 

licenciaturas e bacharelados, atuando como um agente de inovação nos 

processos de ensino e aprendizagem, possibilitando o acesso à educação 

de qualidade. 

 

 

1.5.2. Princípios 

A Faculdade de Alta Floresta, 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 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; 
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• 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, cujo lucro será o elevado desempenho 

acadêmico-científico de sua comunidade;  

• 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. 

Esses princípios pretendem empreender na FAF: 

•  um trabalho central de análise de sua filosofia educativa, de sua 

pedagogia e de suas metodologias de ensino; 

• atender à demanda acadêmica e desempenho esperado da instituição, 

como centro de ensino, comparado com o de outros centros e com os 

recursos à sua disposição;  

• oferecer propostas de cursos, pesquisas e formas de extensão, 

compatíveis com as expectativas de qualidade da sociedade; 

• colaborar no cenário regional de formação de profissionais e da sua 

importância na identificação de problemas e de propostas para a 

melhoria contínua na região geoeconômica em que está inserida. 

As competências profissionais, a serem constituídas pelos profissionais em 

formação, de acordo com as diretrizes gerais aprovadas pelo MEC, devem ser a 

referência para todas as formas de avaliação dos cursos, as quais devem ser: 

• periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos 

diversificados, incluindo conteúdos trabalhados, modelo de organização 

e desempenho do quadro de formadores; 

• por intermédio de procedimentos internos e externos, que permitam a 

identificação das diferentes dimensões daquilo que for avaliado; 

• incidentes sobre processos e resultados. 

No uso da autonomia didático-pedagógica conferida pelas diretrizes gerais 

para a formação de profissionais dos cursos fixadas pelo órgão federal competente, 

a UNIFLOR promoverá a construção de projetos pedagógicos inovadores, 

presenciais e em EAD, identificados com a realidade regional. 
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A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de 

interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam 

a ação pedagógica, da formação comum e específica, bem como dos diferentes 

âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e profissional. 

A  FAF pressupôs estabelecer um conjunto de princípios  pedagógicos e 

procedimentos orientadores prioritários à ação educativa para os cursos de 

licienciaturas e bacharelados, presenciais e EAD, entre os quais cabe destacar:  

- interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global 

como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, 

como forma de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, 

do saber e da prática;  

- articulação entre o ensino,  a pesquisa e as atividades de extensão e de 

prestação de serviços à sociedade, em diferentes níveis de complexidade;  

- fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os 

conhecimentos, competências e habilidades necessárias à formação do 

profissional a distâncai;  

- integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de 

serviços e com profissionais em exercício, como espaços privilegiados do 

processo de ensino-aprendizagem, de forma contínua;  

- desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender,  que engloba o 

aprender o conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser;  

- diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática 

profissional, que englobam diferentes modalidades de trabalho 

pedagógico e inserção do aluno em campos de prática com graus 

crescentes de complexidade;  

- desenvolvimento de mecanismos de integração entre o curso de 

pedagogia e as escolas públicas e particulares da região ;  

- desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a 

competência científico-tecnológica e a relevância social;  

- estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade de 

situações de ensino-aprendizagem, associem a possibilidade de 

construção própria dos caminhos de produção do conhecimento pelo 

aluno, bem como a de crescimento autônomo;  

- utilização apropriada de tecnologias diversificadas. 



 FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2017/2021 

 

Av. Leandro Adorno, s/nº – Caixa Postal n.º 431 – Fone (66) 3512-3300 

CEP 78.580-000 - Alta Floresta-MT - CNPJ 01.330.273/0001-67 

 

Página | 15 

 

1.5.3. Valores Institucionais 

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

Faculdade de Alta Floresta 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. 

 

1.5.4. Visão de Futuro 

A Faculdade de Alta Floresta tem como visão ser uma instituição de 

ensino superior reconhecida pela excelência nos serviços educacionais, 

meios para que a sua comunidade acadêmica realize, 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. 

 

1.5.5. Objetivos 

1.5.5.1. Geral 

A Faculdade de Alta Floresta tem por objetivo principal formar profissionais, 

com sólida formação geral e humana, dotados 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. 

1.5.5.2. Específicos 

A Instituição tem por objetivos: 
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• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 

• formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para ao  

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 por 

meio 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 em uma 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 da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição; 

• proporcionar, aos que o procuram, possibilidade de um integral 

desenvolvimento da personalidade e de uma formação que habilite sua 

inserção nos grupos sociais, abertos ao diálogo e empenhados na 

promoção do bem comum; e, 

• viabilizar intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas e 

culturais, nacionais, estrangeiras e internacionais, tendo em vista o 

incremento das ciências, das letras, das artes, bem como da 

fraternidade entre intelectuais de todo o mundo e a construção da paz. 

 

1.6. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI 

Os objetivos, metas e ações, demonstrado no quadro a seguir, estão 

embasadas nas políticas e diretrizes institucionais para os próximos cinco anos, 
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com base nas 10 dimensões referentes ao ensino, integrando as atividades 

articuladas de pesquisa e extensão à gestão acadêmica.  

Inclui, ainda, o corpo social e recursos de infraestrutura física tecnológica, a 

sustentabilidade financeira, a responsabilidade social. Registra-se o que os 

dirigentes da Faculdade de Alta Floresta projetam quanto aos novos rumos 

desejados para o crescimento institucional em busca da qualidade e excelência em 

relação aos serviços prestados à comunidade de Alta Floresta e Região. 

 

1.6.1. Metas 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 à 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 
acompanhament

o 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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1.6.2. Política para o Ensino, Pesquisa 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 o EAD; 

• 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 
ou oferecidos 

que vierem a 
serem 

implantados, na 

modalidade 
presencial e em 

EAD; 
 

- 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 

presencial e a 

distância 

- 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 X 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, 

- Criação de novos cursos nas 

modalidades de bacharelado e 

tecnológico, presencial e a distância 

conforme o plano de expansão do 
PDI; 

 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 o EAD; 

• 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 

presencial e a 

distância 

implantando 
novos cursos 

até 2017 

- 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 

d) Credenciar 

a 
Faculdade 

de Alta 
Floresta no 

Ensino a 

Distância. 

- Proporcionar condições para a 

formação de recursos humanos 
mediante a utilização das 

tecnologias da informação em EAD; 

X x x X X 

e) Promover a 

atualização 
e melhoria 

constante 

dos cursos 
existentes 

e os a 
serem 

implantado

s 

- 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 

f) Cursos de 

graduação 
reconhecidos 

pelo MEC/INEP 

a oferta de até 
20% da carga-

horária total, 
dasatividades 

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 
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1.6.3. 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 a comunidade 
X     

 Consolidação da prestação de 

serviços de consultoria e 

desenvolvimento de projetos 
para a comunidade, em 

pequenas, médias e grandes 

empresas pela pelos alunos; 

   X X 

 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    

 

1.6.4. 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 
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OBJETIVO: Ampliar e modernizar os processos de comunicação com a sociedade 

METAS AÇÕES ANO I 
ANO II ANO 

III 
ANO IV ANO V 

- Implantação 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     

 

 

 

 

1.6.5. 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 

- 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 
X X X X X 
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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 

culturais da Instituição; 

- 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 

- Reformulação do plano de cargos e 

salários do pessoal técnico-
administrativo e do plano de 

capacitação dos funcionários 

técnico-administrativos; 

   X 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 

- Adequação da  FAF para atender 

aos requisitos para credenciamento 

em Centro Universitário. 
    X 

 

1.6.6. 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 X X   

- Manutenção e implantação das de 
novas ações cotidiana articulada 

com a missão e os objetivos 

institucionais; 

X X X X X 

- Aperfeiçoamento e melhorias nos 

processos administrativos e 

acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 

acadêmicos; 

X X X X X 

- Reformulação 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 
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1.6.7. 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 

- 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 
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1.6.8. Planejamento e Avaliação 

 

OBJETIVO: 

Consolidar a avaliação como um dos instrumentos para sustentação da 

qualidade do sistema de educação superior 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 

 

 

 
 

1.6.9. Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

OBJETIVO: 
Contribuir para o processo de formação do corpo discente e osProgramas 

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 osProgramas 

de Atenção aos Discentes. 

METAS AÇÕES ANO I 
ANO II ANO 

III 
ANO IV ANO V 

- Melhorias no 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 I, 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 

 

1.6.10. 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 
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OBJETIVO: 
Consolidar a Gestão Administrativa e Financeira propiciando um melhor 

desempenho 

METAS AÇÕES ANO I 
ANO II ANO 

III 
ANO IV ANO V 

 

- Viabilização financeira para a 

implantação dos novos cursos e 

programas. 
X X X X X 

 

2. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

2.1. INSERÇÃO REGIONAL 

A microrregião da Alta Floresta, no Norte Mato-Grossense, formada pelos 

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 estado do Mato Grosso. 

A seguir, tem-se o mapa da microrregião de Alta Floresta em relação ao 

Estado do Mato Grosso deste em relação ao Brasil. 

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

 
 

Segundo estimativa do IBGE, Alta Floresta possui mais de 50.082 mil 

moradores. Localizada no extremo norte do Estado, a 830 km da capital Cuiabá. 

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, por meio de seus segmentos organizados, as 

instituições públicas e educacionais, onde se inclui a Faculdade de Alta Floresta, 

buscam alternativas para a consolidação econômica do município, retomando-se a 

agricultura, a pecuária, agronegócio e o desenvolvimento do turismo. 
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Inicialmente planejada para ser um polo agrícola, com a descoberta do ouro, 

o garimpo transformou-se no principal setor econômico de Alta Floresta. 

Atualmente, a pecuária, agricultura, a indústria madeireira são os principais setores 

da economia. Na agricultura o plantio de soja está tomando conta da região, 

fazendo se necessário a construção de secadores e silos de armazenamento. 

O 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 interplanálticas 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, 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 localizada 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. 
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Em 2014 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 e 

usinas hidrelétricas fizeram as admissões superarem as demissões. Durante os 

primeiros meses do segundo semestre, o município terminou com resultados 

positivos quanto à geração de empregos 

Ainda no segundo semestre de 2014, o comércio foi o setor que mais gerou 

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, que quase de 65% dos habitantes têm entre 18 a 40 

anos, caracterizando-se como uma população extremamente jovem. A população 

econômica ativa é, em consequência bastante significativa, representando 65% da 

população total. 

Entre as Comunidades Rurais existentes em Alta Floresta, têm pouco mais 

de 70 comunidades que representam suas localidades/bairro regionais. 

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

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 desdobramento às questões de pesquisa, comércio, 

educação, seguridade, saúde e trabalhistas. 

Ainda nesse cenário econômico da microrregião, iniciam-se gestões para 

construção da Usina Teles Pires que já tem seu estudo aprovado. 

A Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires concluiu a sua obra e estra gerando 

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. 

De 2015 a 2017 o crescimento no setor imobiliário, foi muito bom, surgindo 

muitos loteamentos em volta da cidade. Todos tiveram um recorde em vendas.  
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2.1.1. Mapa da microrregião de Alta Floresta 

A inserção regional da  

Faculdade de Alta Floresta 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. 

 

 

 

 

 

2.2. CENÁRIO DO ENSINO SUPERIOR1 

O último Censo da Educação Superior de 2013, divulgado pelo Instituto 

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

29.507 cursos de Ensino Superior (IES) no Brasil, confirmando a tendência de 

crescimento na década.  

As matrículas no ensino superior, em 2013, cresceram 16,8% na rede 

pública e 19,1%  nas privadas, que apresentaram a maior parte desse quantitativo, 

6,7 milhões, o que representa 73,6% do total. Os cursos de graduação tiveram um 

crescimento de 13% em relação ao ano de 2009. Quanto à modalidade de ensino, 

os cursos de graduação à distância (EaD) aumentaram 40,4%, enquanto que os 

presenciais, 10,5%. 

Referente ao número de matrículas por grau acadêmico (bacharelado, 

licenciatura ou tecnológico) os cursos tecnológicos tiveram um aumento mais 

acentuado (30,1%), de 2002 a 2013, do que o total dos cursos (2,5%) e 

representam 11,4% do total de matrículas na graduação presencial e à distância.  

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

jovens que apresentam idades entre 19 e 23 anos, em sua maioria, trabalhadores 

de classe média e baixa renda, que visualizam nos cursos superiores de tecnologia, 

melhores condições socioeconômicas. 

                                         
1Dados coletados no Portal do INEP. Dados divulgados no Censo Oficial da Educação Superior e dados do 

Cadastro da Educação Superior. 
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O Censo da Educação Superior 2013 traz, pela segunda vez, informações 

individualizadas dos alunos do ensino superior do país. A Educação Superior 

Brasileira, em 2013, é formada por pessoas do todos os sexos e etnias. A forma de 

ingresso mais comum ocorre por vestibular, na idade de 19 anos. A idade mais 

frequente para a conclusão do curso ocorre aos 23 anos. Na graduação presencial, 

as mulheres correspondem a 55,1% do número total de matrículas e a 58,8% do 

número total de concluintes. Já na modalidade EaD, 69,2% das matrículas e 76,2 

dos concluintes são do sexo feminino. 

 
 

2.3. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS 

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 interrelação 

humana, na busca sistemática pela excelência educacional e for 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 a 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; 
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• 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 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, a fim de prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade. 

 

2.4. 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 a indução ao “dado".  
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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.  

O Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso, por meio da  Faculdade de 

Alta Floresta tem a preocupação de 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 ao 

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 Faculdade de Alta Floresta timbra em promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos e a comunicação do saber por meio 

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 em uma 

estrutura intelectual sistematizada.  

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

regionais, da Amazônia Legal, o bacharel e o licenciado da Faculdade de Alta 

Floresta 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 à 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 Faculdade de Alta Floresta após o advento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, deve incrementar uma visão do conhecimento, possibilitando a 

formação teórica e a prática do estudante, buscando primordialmente o seu 

desenvolvimento nas seguintes habilidades:  
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• 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, por meio 

da 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 dos aspectos 

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

laboratório de informática e dos núcleos de prática.  
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2.4.1. 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  Faculdade de Alta Floresta, 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. 

 

 

2.4.2. Seleção de conteúdos 

A organização curricular é resultante, fundamentalmente, da reflexão sobre 

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

que dispõem as diretrizes curriculares para a formação do aluno. 

Os Cursos da  FAF têm a duração diversa conforme legislação especifica 

proposta pelas diretrizes curriculares de cada curso, obedecendo a uma estrutura 

curricular com disciplinas fundamentais e profissionalizantes, além do Estágio de 

Prática. 

Conforme fundamentação legal, o conteúdo mínimo de cada curso da  FAF, 

incluído o estágio, compreenderá tais matérias, que poderão estar contidas em uma 

ou mais disciplinas do Currículo, fruto de reflexão e de esforço da  Faculdade de 

Alta Floresta. 
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A estrutura curricular foi organizada de tal forma que recomenda-se não ser 

realizada a matrícula em disciplinas de outro período sem a prévia autorização da 

Coordenação dos Cursos, pois a organização acadêmico-pedagógica destes 

estabelecem a necessidade de um conteúdo mínimo para a matrícula em certas 

disciplinas. 

 

2.4.3. Princípios metodológicos 

A  Faculdade de Alta Floresta 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 podem estar 

organizados em áreas ou disciplinas, conforme o desenho curricular. 

É fundamental que os formadores – os professores dos cursos também 

assumam compromissos em relação aos futuros profissionais, começando por levar 

em conta suas características individuais, experiências de vida, cultura, 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. 

A Faculdade de Alta Floresta pretende desenvolver metodologias de ensino 

contemporâneas, realçando as seguintes diretrizes gerais: 

• 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, 



 FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2017/2021 

 

Av. Leandro Adorno, s/nº – Caixa Postal n.º 431 – Fone (66) 3512-3300 

CEP 78.580-000 - Alta Floresta-MT - CNPJ 01.330.273/0001-67 

 

Página | 36 

motivadoras. Ao docente é dada a oportunidade de implementar 

seminários, simpósios, painéis, fórum de debates, estudos de casos, 

estudos em grupo, estudo dirigido, situações simuladas, conjugados 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, salas-ambiente e serviços da própria instituição, além do uso 

dos laboratórios específicos; 

• a inclusão dos alunos 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. 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. 

A partir dessas colocações, na proposta dos Cursos Graduação à distância, 

os alunos irão construir significados e práticas para sua profissão e atuação, a partir 

de múltiplas e diferentes interações, que são essenciais à socialização e à 

aprendizagem da ética profissional. Assim, a metodologia de trabalho proposta pelo 

curso irá basear-se na reflexão contínua dos conteúdos metodológicos; análise de 

situações da prática pedagógica articuladas com os componentes curriculares, 

estágio, estudos integradores, ligação entre a escola de formação e o sistema de 

ensino, sempre buscando o desenvolvimento da autonomia do futuro profissional, 
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para que possa refletir sobre sua formação, tomar decisões, fazer opções e 

construir novas práticas.  

A escolha dessas metodologias acontece em função das características de cada 

disciplina.   

Nos cursos à distância, os discentes são acompanhados diretamente pelo 

tutor à distância da disciplina e por seus tutores presenciais, quando a turma 

demandar agentes adicionais.  

A busca de interação entre a comunidade educativa acontece por meio do 

Sistema AVA– Ambiente Virtual de Aprendizagem (MOODLE), no qual professores 

responsáveis, tutores e alunos, síncrona ou assincronamente, constroem o 

conhecimento de forma colaborativa, partilhada e dialogada.  

O MOODLE instiga a produção social coletiva do conhecimento, rompendo 

o isolamento e o individualismo na construção do conhecimento. É espaço 

comunitário, coletivo e social de desenvolvimento dos estudos, e nele todos os 

participantes devem colaborar para a construção do conhecimento, pois é por meio 

do estudo e da interação que se dá o conhecimento no modelo de EAD da   FAF. 

O curso disponibiliza um conjunto de recursos e serviços telemáticos, 

ancorados no sistema de Gestão Acadêmico-Administrativa (SOFHIA) e no Sistema 

Gerenciador de Aprendizagem - Ambiente Virtual, indispensáveis para a sua 

realização:  

a) Sistema Gerenciador de Aprendizagem: 

 • Ferramentas de Apoio ao Discente. 

 • Sala de Aula Virtual.  

b) àudio, vídeo e web conferências.  

A aprendizagem a distância pode acontecer por meio de mídia digital (CD-

ROM), pela internet ou por um mix de mídias. Algumas ferramentas de 

comunicação facilitam o processo de aprendizagem, o acompanhamento dos alunos 

e a interação entre alunos e tutores.  

No Sistema Gerenciador de Aprendizagem – Sala de Aula Virtual 

(MOODLE), estão disponíveis as seguintes ferramentas:  

 

• Orientações: página de entrada da disciplina no Ambiente Virtual. Local 

em que serão disponibilizadas uma apresentação do tutor a distância e 

orientações gerais da disciplina.  
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• Material de Apoio: espaço destinado para o material didático do curso: 

Guia de disciplina e Caderno de referência de conteúdo, Guia de estudos da 

disciplina (ou outros) e referencial complementar.  

• Lista: é uma forma de e-mail.  

• Fórum: ferramenta que possibilita a discussão de um assunto em grupo. 

Será um dos instrumentos da avaliação continuada.  

• FAQ: sigla de Frequently Asked Questions (Perguntas mais frequentes). É 

uma ferramenta que poderá conter perguntas e respostas básicas a 

respeito das disciplinas e do curso. 

• Portfólio: ferramenta na qual podem ser compartilhadas as atividades 

com o tutor ou com um grupo autorizado. No caso desse curso, o Portfólio 

será utilizado para a avaliação continuada das disciplinas. Nesta ferramenta 

o aluno ainda realizará: 

• trabalho individual ou em grupo;  

• atividades de orientação de Prática;  

•atividades de Projeto de Pesquisa ou artigos (Iniciação à Pesquisa);  

• outras atividades que necessitem de uma orientação e de coordenação 

específica e individual. 

• Mural: funciona como um post-it, ou seja, um local no qual poderão 

colocar pequenos recados. 

• Referências: ferramenta destinada à criação de uma biblioteca de links e 

de referências bibliográficas (livros, revistas etc.). 

• informativo: nesta ferramenta, serão disponibilizadas todas as 

informações durante o curso.  

• Links Úteis: oferece atalhos para configuração de navegadores (Internet 

Explorer, Firefox, Mozilla) e download de alguns programas (Plugin Java, 

Flash e Acrobat Reader), para uma melhor utilização da MOODLE. 

• Recados: permite a visualização de todos os recados enviados à turma 

pela equipe organizadora e tutores. 

• Mensagens em Turmas Antigas: em caso de transferência de curso o 

aluno tem acesso, por meio dessa ferramenta, as mensagens enviadas no 

Fórum e na Lista na turma anterior. 
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2.4.4. Processo de Avaliação 

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

frequência e o aproveitamento. 

A frequência 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 aluno que não obtiver frequncia mínima em setenta e cinco por 

cento das aulas e demais atividades programadas. 

A avaliação e registro da frequência são de responsabilidade do professor e 

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

O aproveitamento escolar é avaliado por meio do acompanhamento contínuo 

do aluno 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 aluno 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. 

Sendo atribuída nota zero ao aluno que deixar de submeter-se à verificação 

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

realização. 

Ao aluno 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 Diretor, que o 

encaminhará ao professor que avaliou a prova ou trabalho apresentado. 
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O professor responsável pela revisão da nota poderá mantê-la ou alterá-la, 

devendo sempre fundamentar sua decisão. 

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

solicitar ao Diretor 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 aluno 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 aluno que tendo obtido nota de aproveitamento 

inferior a sete e 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 frequncia mínima de setenta e cinco por cento 

às aulas e demais atividades curriculares, o aluno 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 aluno 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 aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas 

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

frequência e de aproveitamento estabelecidas no Regimento. 

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

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

dependências. 
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O aluno 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 

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. 

 

2.4.5. Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares 

No contexto atual de mudanças vertiginosas e complexas do mundo 

contemporâneo, em que 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 

Faculdade de Alta Floresta - FAF tem possibilitado inovações significativas 

principalmente no que diz respeito à 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 à 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, as quais 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 
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as ações de extensão junto a comunidade. Compreende-se como Atividade 

Complementar toda e qualquer atividade não abrangidas nas práticas pedagógicas 

previstas no desenvolvimento regular das disciplinas e atividades dos cursos da 

IES.  

Dentro da flexibilização curricular, é importante destacar a concepção das 

Atividades Complementares, em que se 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. 

Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura dos Cursos da  

Faculdade de Alta Floresta dentre os inúmeros motivos destacam-se:  

• permitir que o aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o 

conteúdo trabalho em sala de aula; 

• permitir ao aluno acesso a temas atuais e relevantes, ainda não 

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 às 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. 

 

2.4.6. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

O objetivo de oferecer maiores oportunidades de integralização dos cursos 

visa: 

• conferir maior autonomia à FAF 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 
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capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a 

graduação passa a constituir-se em uma etapa de formação inicial no 

processo contínuo 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 sequênciais previstos no inciso I, do artigo 44, da LDB; 

• Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais 

atividades que integrem osaber acadêmico à 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. 

 

2.4.7. Atividade práticas e estágios 

O Estágio Supervisionado e as atividades práticas a serem concluídos pelos 

discentes de cada curso da  FAF foram concebidos 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 o 

desenvolvidos 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 em que os resultados do estágio forem sendo 

verificados, interpretados e avaliados.O estagiário torna-se desse modo 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-lhereorientação e reprogramação teórico-prática, 

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

exercício profissional, já no âmbito das instituições sociais. 
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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, liberdade para modelar o funcionamento de seu 

próprio Regulamento dosestágiose das atividades práticas. 

 

2.4.8. Desenvolvimento de Material Didático-pedagógicos 

Com objetivo de aprimorar a capacitação docente e desenvolvimento de 

material didático-pedagógico, a  Faculdade de Alta Florestadisponibiliza espaço para 

Núcleo de Apoio Pedagógico para atuarnas 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 à 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, propiciando 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 planejado 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 on line no portal de alunos. 

 

2.4.9. Avanços tecnológicos 

AFaculdade de Alta Florestareconhece que a Tecnologia da Informação, no seu 

papel atual de motor determinante da nova sociedade global, é ferramenta 
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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 mercado e promover o uso inovador e criativo dos recursos tecnológicos para 

auxiliar os processos educacionais.  

Deve oferecer ao corpo 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; 

• disponibilização de internet aberta para o corpo decente e discente; 

• nos cursos à distância, a busca de interação entre a comunidade 

educativa acontece por meio do Sistema AVA– Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (MOODLE), no qual professores responsáveis, tutores e 

alunos, síncrona ou assincronamente, constroem o conhecimento de 

forma colaborativa, partilhada e dialogada; 

• o curso disponibiliza um conjunto de recursos e serviços telemáticos, 

ancorados no sistema de Gestão Acadêmico-Administrativa (SOFHIA) e 
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no Sistema Gerenciador de Aprendizagem - Ambiente Virtual, 

indispensáveis para a sua realização:  

a) Sistema Gerenciador de Aprendizagem: 

 • Ferramentas de Apoio ao Discente. 

 • Sala de Aula Virtual.  

b) Áudio, vídeo e web conferências.  

 

A aprendizagem à distância pode acontecer por meio de mídia digital (CD-

ROM), pela internet ou por um mix de mídias. Algumas ferramentas de 

comunicação facilitam o processo de aprendizagem, o acompanhamento 

dos alunos e a interação entre alunos e tutores.  

No Sistema Gerenciador de Aprendizagem – Sala de Aula Virtual 

(MOODLE), estão disponíveis as seguintes ferramentas: • Orientações: 

página de entrada da disciplina no Ambiente Virtual. Local em que serão 

disponibilizadas uma apresentação do tutor à distância e orientações gerais 

da disciplina.  

• Material de Apoio: espaço destinado para o material didático do curso: 

Guia de disciplina e Caderno de referência de conteúdo, Guia de estudos da 

disciplina (ou outros) e referencial complementar.  

• Lista: é uma forma de e-mail.  

• Fórum: ferramenta que possibilita a discussão de um assunto em grupo. 

Será um dos instrumentos da avaliação continuada.  

• Bate-Papo: também chamado de chat.  

• FAQ: sigla de Frequently Asked Questions (Perguntas mais frequente). É 

uma ferramenta que poderá conter perguntas e respostas básicas a 

respeito das disciplinas e do curso. 

• Portfólio: ferramenta na qual podem ser compartilhadas as atividades 

com o tutor ou com um grupo autorizado. No caso desse curso, o Portfólio 

será utilizado para a avaliação continuada das disciplinas. Nesta ferramenta 

o aluno ainda realizará: 

• trabalho individual ou em grupo; • atividades de orientação de Prática;  

• Referências: ferramenta destinada à criação de uma biblioteca de links e 

de referências bibliográficas (livros, revistas etc.). 

• informativo: nesta ferramenta, serão disponibilizadas todas as 

informações durante o curso.  
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• Links Úteis: oferece atalhos para configuração de navegadores (Internet 

Explorer, Firefox, Mozilla) e download de alguns programas (Plugin Java, 

Flash e Acrobat Reader), para uma melhor utilização da MOODLE. 

• Mensagens em Turmas Antigas: em caso de transferência de curso o 

aluno tem acesso, por meio dessa ferramenta, as mensagens enviadas no 

Fórum e na Lista na turma anterior. 

 

 

2.5. 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 consequências 

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 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. 
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2.5.1. Política de Ensino 

O processo de aprendizagem deve trabalhar a noção de totalidade, 

incorporando influências do entorno sociocultural, político e econômico. O processo 

educacional deve estimular o exercício das relações éticas, o senso estético, a 

sociabilidade, o espírito de equipe, a cooperação e a solidariedade entre todos os 

membros da comunidade acadêmica. A FAF apresenta políticas de ensino direcionas 

pelas Diretrizes Curriculares de cada curso, assim os cursos de graduação, cursos 

superiores de tecnologias e pós-graduação apresentam sua política de ensino 

conforme a especificidade de cada área. 

A FAF adota como princípio o referencial pedagógico “educação ao longo de 

toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI.   

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento:  

1)  aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos 

que ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes da época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, 

desde o início da vida humana, a não-aceitação de qualquer resposta sem 

fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em contradição com 

os fatos.  

2)  aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também 

significa criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que 

venha a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições 

interiores.  

3)  aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as normas 

que regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. 

Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas 

interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver 

junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora 

permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições.   

4)  aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa 

descobrir os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia 

entre a vida individual e social 

A segui, a FAF apresenta a política de Ensino da: Graduação (Cursos 

Tradicionais, Cursos Superiores de Tecnologia e pós-graduação). 
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2.5.1.1. Graduação (Cursos Tradicionais) 

O currículo de cada curso de graduação abrangerá uma sequência 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 
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para licenciados e bacharéis: 

• considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 

profissional; 

• adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta 

pedagógica, 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; 
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• 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. 

 

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 
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não observáveis em outras atividades. 

2.3.1.2 Cursos Superiores de Tecnologia 

 Conforme o artigo 2º da Resolução CNE/ CP nº 03, de 18/12/2002, cabe 

aos cursos: ”incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

inovação científico-tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do 

trabalho”. 

A pretensão da FAF é de formar tecnólogos, em conformidade com a definição 

do Ministério da Educação é de formar profissionais de nível superior aptos a 

desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em suas áreas de formação 

específicas, contribuindo para o pronto atendimento das necessidades do mercado 

de trabalho das regiões em que atuarem. 

São características básicas dos cursos superiores de tecnologia: 

Educação profissional, considerando o avanço do conhecimento tecnológico e 

a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição 

de bens e serviços. 

Atuação prioritária na área tecnológica nos diversos setores da economia; 

Conjugação no ensino da teoria com a prática; 

Oferta de formação especializada, levando em consideração as tendências do 

setor produtivo; 

Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 

permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços em benefícios 

da sociedade; 

Qualificação, requalificação e reprofissionalização do profissional;  

Formação de profissionais na área tecnológica. 

Os cursos superiores de tecnologia são abertos a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo. 

O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão – NEP e o Colegiado de Curso 

disciplinam o oferecimento dos cursos de tecnologia pela Faculdade de Alta Floresta 

–  FAF. 
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2.5.1.2. Pós-graduação 

O programa de Pós-graduação lato sensu desenvolverá cursos de 

especialização dirigidos aos 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. 

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  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; 
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• 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 atividades que permitam iniciá-los na pesquisa científica; e (III) 

colaborar de forma direta com o desenvolvimento científico. 

 

Curso Sequencial 

A oferta de programas de cursos sequenciais 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, é 

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 a 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 
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termos, criando a necessidade de os professores das diferentes disciplinas 

explorarem 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, 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 sequenciais da Faculdade de Alta Florestabuscarão 

atender a todos aqueles que já estejam inseridos no mercado de trabalho, mas que 
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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 habilite 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 sequenciais 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. 

 

2.5.2. Política de Pesquisa e Comitê de Ética 

A  Faculdade de Alta Florestaentende a pesquisa como um processo de 

qualificação do ensino e das práticas extensivas, uma vez que os métodos cientíicos 

instrumentalizam o acadêmico a descobrir e a entender a realidade, permitindo 

sistematizar o conhecimento na busca de mudanças do entorno social em que se 

encontra. A  FAF planejou o desenvolvimento de políticas de pesquisa, visando ao 

oferecimento das condições necessárias para uma produção voltada ao atendimento 

das demandas locais, regionais e nacionais. 

O incentivo e apoio à pesquisa da  Faculdade de Alta Floresta –  FAF têm 

como objetivo: 

• capacitar seus professores para a elaboração e implementação de 

projetos de pesquisa; 

• implementar programa de bolsas de iniciação científica, com a reserva 

de um percentual anual das despesas de custeio para o financiamento 

dessa atividade; 

• 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; 
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• 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; 

• promover congressos e outros eventos, de natureza científica ou 

técnico-profissional; 

• estimular e apoiar 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, são apoiados, 

executivamente pela Diretoria e pelas Coordenadorias de curso e, 

cientificamente, pelos departamentos. 

 A Faculdade de Alta Floresta –  FAF mantem 04 (quatro) programas 

institucionais de incentivo e apoio à pesquisa, são eles: Programa Individual 

de Pesquisa para Docentes, Programa de Iniciação Científica para Discentes, 

Programa de Auxílio à Participação em Eventos Científicos e Programa de 

Incentivo à Publicação.  

 O Programa Individual de Pesquisa para Docentes destina-se a 

professores que não têm mestrado e doutorado. Auxilia na busca por apoio e 

parcerias nas agências de pesquisas. 

 O Programa de Auxílio à Participação em eventos Científicos promove a 

divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na Faculdade de Alta 

Floresta –  FAF e destina-se aos docentes e discentes dos programas de 

iniciação científica, integrantes de grupos de pesquisas, através do apoio e 

participação em eventos científicos internos e externos. 

 O Programa de Incentivo à Publicação apoia a divulgação de trabalhos 
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originais desenvolvidos pelos docentes e discentes da FAF, através de 

publicações em revistas eletrônicas interna e ou em publicações externas. 

 Todas as atividades de pesquisa desenvolvidas pela Faculdade de Alta 

Floresta –  FAF são supervisionadas e avaliadas pelo coordenador do NUP e 

Pós-Graduação. 

 Toda pesquisa envolvendo seres humanos desenvolvidas na FAF é 

aprovada, inicialmente, pelo Comitê de Ética atendendo às Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

Adicionalmente, o Comitê de Ética acompanha, quando é o caso, pesquisas 

desenvolvidas com animais. 

  

2.5.3. Política para a Extensão 

A extensão, segundo a Faculdade de Direito, é atuação interna e externa, 

sendo uma de suas funções sociais básicas promover a interação com a 

comunidade na qual está inserida. Por meio dela, os conhecimentos construídos são 

levados à comunidade, bem como a compreensão de seus valores e cultura, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da mesma. 

Assim, define-se por políticas: 

• prestar serviços e assistência à comunidade, atendendo as suas 

necessidades, respeitando seus valores e sua cultura; 

• levará comunidade os conhecimentos técnicos de que é detentora e os 

novos conhecimentos produzidos mediante pesquisa, por meio de 

cursos, seminários, oficinas, palestras etc.; 

• permitir a efetivação do aprendizado pela aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos da graduação e pós-graduação, 

por meio da pesquisa, prestação de serviços, consultorias etc., através 

de um planejamento sistemático acompanhado por professores e 

profissionais das respectivas áreas de conhecimento; 

• oferecer a complementação da formação continuada dos acadêmicos por 

meio dos cursos de pós-graduação; 

• buscar parcerias e convênios com outras instituições de Ensino Superior 

para implantação de programas de extensão, pesquisa e pós-graduação, 
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dentro dos padrões de qualidade da Faculdade; 

• desenvolver programa de integração Escola x Empresa; 

• priorizar a participação de profissionais da Faculdade como docentes nos 

cursos oferecidos atendidas as qualificações técnicas exigidas no 

programa; e 

• manter suas instalações e recursos no nível de um centro de qualidade 

garantindo nos serviços os princípios da qualidade, ética, e preservação 

ambiental. 

2.3.3.1 Políticas de extensão com ênfase à formação inicial e continuada e à 

relevância social. 

As Atividades Teórico-práticas de aprofundamento direcionadas à formação 

inicial e a egressos do curso de Pedagogia são desenvolvidas por intermédio das 

seguintes atividades principais:  

a)  apreciação das propostas de atividades apresentadas,  

b) publicações de alunos e egressos que visem tornar o conhecimento 

acessível à população;  

c)  realização de eventos culturais, científicos ou de outros tipos, que 

tenham como finalidade a criação de condições para que os alunos da formação 

inicial e egressos tenha possibilidade de conhecer os bens científicos, técnicos ou 

culturais disponíveis ou usufruir deles; 

d)  desenvolvimento de serviços por atendimentos diretos à educação, 

projetos que envolvam educação ambiental, educação indígena e afro-brasileira, 

cursos de direitos humanos e educação especial; 

e) efetivação de assessorias e consultorias visando a auxiliar pessoas ou 

instituições educacionais a utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente, 

nas situações com que se defrontam; 

f) cursos de atualização e formação continuada que visem ao 

aperfeiçoamento profissional, de ampliação cultural, de especialização educacional 

e outros que possam constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento 

existente. 
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Diversos Tipos de Atividades Teórico-práticas de aprofundamento 

para a formação inicial e egressos dos cursos de licenciaturas. 

Cursos de Ampliação Cultural. 

Aumentar o conhecimento geral das dos alunos e dos egressos da formação 

inicial e continuada (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.). 

a) Cursos de Ampliação Universitária:  

Ampliar (complementar, suplementar etc.) a formação obtida no curso de 

Pedagogia e nos demais cursos universitários (sequencial, de graduação ou de pós-

graduação), em relação a aspectos que, usualmente, não fazem parte do currículo 

desses cursos. Geralmente têm como perspectiva a ampliação da formação para 

aspectos de interesse ou opção pessoal, fundamentais para a formação básica no 

campo de atuação profissional do interessado. 

b) 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 apresenta em um dado momento. 

c) Eventos científicos e técnicos (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. 
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d) 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 ele. 

Organização e Execução  

O planejamento e a organização das atividades 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: 

a) apreciar as propostas de atividades apresentadas; 

b) acompanhar e avaliar a execução das atividades; 

c) apreciar toda e qualquer alteração proposta para a atividade, nos casos 

em que esta já houver sido aprovada pelas instâncias competentes; 

d) participar da obtenção de recursos para a realização da atividade; 

e) promover a divulgação dos eventos, utilizando os órgãos competentes; 

f) avaliar relatórios das atividades complementares dos docentes do setor, 

quanto ao cumprimento dos objetivos propostos, resultados obtidos, contribuição 

da atividade ao ensino, à pesquisa e ao acesso ao conhecimento; 

g) elaborar plano anual de atividades complementares; 

h) encaminhar propostas de atividades complementares, de acordo com as 

normas da instituição, para o órgão superior competente; 

i) encaminhar os relatórios das Atividades Teórico-práticas de 

aprofundamento, devidamente avaliados, à autoridade superior, de acordo com as 

normas da instituição. 

Na elaboração, encaminhamento, aprovação e execução de propostas de 

programas das Atividades Teórico-práticas de aprofundamento, permanentes ou 

eventuais, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

• qualquer membro da comunidade universitária (professor, aluno e 

funcionário) pode sugerir programa de atividades complementares, 

cabendo à unidade acadêmica, a que esteja vinculado, deliberar a 

respeito; 
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• após aprovada, a proposta deve ser encaminhada ao órgão superior de 

coordenação das atividades complementares, 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. 

As Atividades Teórico-práticas de aprofundamento são desenvolvidas por 

intermédio das seguintes atividades principais:  

a) apreciação das propostas de atividades apresentadas,  

b) publicações que visem a tornar o conhecimento acessível à população;  

c) realização de 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 usufruir 

deles; 

d) desenvolvimento de serviços de 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) efetivação de assessorias e consultorias visando auxiliar pessoas ou 

instituições a utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente, nas situações 

com que se defrontam; 

f) realização de 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. 

2.3.4 Política de Pós-Graduação 

A política de pós-graduação da FAF procura ultrapassar a rigidez de um 

processo de planejamento centralizado e de longo prazo, para ser entendida como 
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a afirmação de um programa de ação racional passível de adaptações impostas 

pelas mudanças imprevisíveis e aceleradas da sociedade, com objetivos e 

estratégias de intervenção que possam dar respostas eficazes às demandas e 

carências da sociedade. 

 

2.5.4. Política para a Gestão 

O modelo desenhado para a gestão acadêmica da Faculdade de Alta Floresta 

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 frequência de 

professores e alunos, distribuição de cargas horárias, projetos pedagógicos e outras 

questões essenciais na vida dos cursos, consequentemente, 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 

consequência, 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 por meio de uma gestão 
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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 Faculdade de Alta Floresta preveem 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. 

 

2.6. 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, por intermédio 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 lhes 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 Faculdade de Alta Floresta prima pela inclusão social de seus 
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alunos e egressos, desenvolvendo atividades educacionais de nível superior 

condizentes com o que se espera de uma Instituição cujos princípios, embora 

sólidos, permitam a ela 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 Faculdade de Alta Floresta 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; 

• 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 Autoavaliação 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 Faculdade de Alta Floresta desenvolve também uma política de apoio 
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incentivos aos alunos. Um exemplo é o Programa de Bolsas, que tem como 

objetivos: 

• possibilitar, mediante recursos próprios, a concessão de Bolsas de 

Estudos a alunos com comprovada necessidade socioeconômica, 

matriculados nesta Instituição, visando ao incentivo aos estudos e 

possibilitando o ingresso na carreira profissional; 

• incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, por meio 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 descontos nas mensalidades pode ser estabelecido para 

todos os alunos da Faculdade de Alta Floresta que efetuem seus pagamentos 

rigorosamente em dia, respeitando as datas de seus vencimentos. 

 

2.6.1. Programas de desenvolvimento econômico e social da região 

A Faculdade de Alta Floresta 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, por meio de intensas relações com: 

• escolas públicas de nível médio e fundamental; 

• associações de bairro, movimentos sociais; 

• associação de produtores rurais; 

• associações de produtores da agricultura familiar; 

• associações de trabalhadores rurais e urbanos; 

• conselhos tutelares; 

• conselho municipal de educação; 

• escritórios tecnológicos e escritórios de captação de recursos; 
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• estágios em setores profissionais específicos; 

• prestação de serviços e parcerias de trabalho com órgãos públicos e 

privados. 

Adicionalmente, a Faculdade de Alta Floresta 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. 

 

 

2.6.2. Políticas de Ensino à Distância 

 

2.6.2.1. Introdução 

 

A  Faculdade de Alta Floresta(FAF), envolvida no seguemento educacional e no 

processo de Globalização, impulcionada pelas consquistas das novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), resolve utilizar a EaD para ampliar os 

recurososque permitem inovar e qualificar o ensino, a pesquisa e a extenção. 

 No mundo atual, a EaD, através do uso intensivo da internet, firma-se como 

um recurso capaz de atingir um público alvo cada vez maior e mais diversificado, 

possibilitando a expansão qualificada da oferta de cursos superiores e atendendo a 

uma demanda social explicita e crescente, dirigida para as IES. 

 A EaD constitui-se uma alternativa viável para democratizar o acesso ao 

ensino superior e proporcionam um reflexão no ambito institucional sobre as 

metodologias para uso no ensino superior, proporcionando inovações no projetos 

dos cursos de graduação presenciais, na perspectiva de elevar a qualidade desses 

cursos. Serão oferecidas conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016 

disciplinas  de forma integral ou parcial até o limite de 20% da carga horária total à 

distância nos cursos presenciais. Caberá ao colegiado do curso a estruturação da 

matriz curricular. 

 Com a instituciobnalização das ações em EaD e o pedido de credenciamento 

da  FAF para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação utllizando essa 
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modalidade de ensino, a FAF ampliará os meios para cumprir sua missão 

socioeducativa, sem perder de vista seu compromisso com a qualidade na educação 

superior. 

 O presente  Plano de Desenvolvimento Institucional da  FAF regulamenta o 

período de 2017 a 2021, estabelecendo as diretrizes institucionais para oferta de 

Educação a Distância. 

  

2.6.2.2. Diretrizes do Projeto Institucional da EAD na  FAF 

 

a) Marco Pedagógico Conceitual  

Considerando o processo de ensino e aprendizagem na Educação à Distância, 

a FAF resolve firmar seus princípios epsitemológicos, históricos e políticos mediante 

a explicitação de como se desenvolve esse processo, a quem se destina e os 

valores envolvidos. 

Assim, a proposta da  FAF Interativa para a oferta de educação na 

modalidade à distância obedece às seguintes diretrizes: 

a) proporcionar aos estudantes a oportunidade de interagir, de 

desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar 

diferentes culturas e de construir o conhecimento; 

b) estabelecer como foco da educação à distância o 

desenvolvimento humano, em uma perspectiva  de 

compromisso com a  construção de uma sociedade mais justa; 

c) eleger em seus cursos uma organização curricular que favoreça 

a integração entre os conteúdos e suas metodologias, bem 

como o diálogo do estudante consigo mesmo, com os outros e 

com o conhecimento historicamente acumulado; 

d) utilizar a interdisciplinariedade e a contextualização como 

mecanismos de flexibilização curricular e compreensão da 

realidade; 

e) promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o 

trabalho; 

f) instituir mecanismos de recuperação de estudos e avaliação 

dessa recuperação; 
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g) prever a utilização de métodos avaliativos específicos para 

estudantes com ritmo de aprendizagem diferenciado; 

h) priorizar a relação dialógica como forma de superação das 

diferenças, da relação de poder, denominação  e das ideologias; 

i) elaborar o material didático  que estimule no estudante a 

motivação pelo aprendizado e o prazer pelo estudo; 

j) estimular o estudante a desenvolver o auto-aprendizado e; 

k) utilizar os recursos tecnológicos como mecanismos facilitadores 

da informação e da comunicação dos recursos. 

 

 

 

b) Sistema de Comunicação – o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

O sistema de comunicação na educação à distância é o recurso que 

proporciona aos estudantes interação no processo de ensino-aprendizagem, 

garantindo efetivamente oportunicades para a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de todas as atividades que integram o currículo dos cursos. 

Na perspectiva de oferecer uma educação de qualidade, o sistema de 

comunicação utilizado pela  FAF interativa está fundamentado nas seguintes 

premissas: 

a) proporcionar plena interatividade entre coordenador de cusro, 

professores, tutores e estudantes; 

b) permitir solucionar com rapidez dúvidas/questões formuladas pelos 

estudantes a respeito do material didático e dos objetos de aprendizagem; 

c) promover condições satisfatórias de telecomunicação por meio de 

telefene, fax, correio eletrônico, videoconferência e fórum de debate pela 

internet no contexto de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

d) promover meios para a interação entre professor-estudante, tutor-

estudante, professor-tutor e entre os alunos;  

e) propiciar condições para a orientação e o acompanhamento do estudante 

nas diversas atividades previstas no Projeto Pedagógico; 

f) oferecer horários flexíveis de atendimento tutorial aos estudantes; 

g) promover modalidade de comunicação síncrona e assíncrona para permitir 

interação em tempo real entre docentes, tutores e estudantes e; 
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h)  facilitar a interação e a cooperação entre estudantes, por meio de 

atividades coletivas, presenciais ou por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Os recursos de comunicação e interação deverão ser disponibilizados por meio 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), utilizando diferentes plataformas 

tecnológicas, dependendo do formato adotado para ministrar os cursos de 

graduação e de pós-graduação.  

O AVA dispõe de mecanismos de dinamização dos conteúdos dos repositórios 

de dados e informações acadêmicas, administrativas e de infraestrutura 

disponibilizados aos atores da  FAF Interativa ( coordenadores, professores, alunos 

e tutores) segundo as competências que lhes cabem.   

Para as atividades de gestão acadêmica e financeira, a organização dos 

cursos, o acompanhamento da execução do projeto pedagógico, a avaliação 

contínua do desempenho acadêmico e financeiro a  FAF Interativa utiliza uma 

plataforma explicitada nos projetos pedagógicos dos cursos, de modo a permitir a 

racionalização dos processos, introduzindo mecanismos de controle da qualidade do 

ensino e da avaliação institucional.  

Toda a infraestrutura tecnológica está sustentada em modernos conceitos de  

comunicação  baseada em estruturas computacionais, gerenciadas por bancos de 

dados distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não.   

Dessa forma, assegura-se que os conteúdos programáticos dos cursos sejam 

distribuídos de forma sistêmica e controlada, proporcionando aos atores do 

processo de ensinar e aprender o necessário diálogo interativo.   

Infraestrutura de Hardware e Software  

A  FAF Interativa conta uma estrutura de servidores em ambiente com 

sistema operacional selecionado para atender às suas necessidades.   

Como ambiente virtual de aprendizagem, a FAF Interativa utiliza um recurso 

baseado em  Structured Query Language  (SQL) que gerencia conteúdos multimídia 

associados a exercícios de fixação dos conhecimentos adquiridos. Modernos 

recursos são utilizados para distribuição de conteúdos,  para orelacionamento entre 

coordenadores, professores, tutores e alunos e como plataforma de produção e 

distribuição de vídeo na estrutura de TI.  
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O controle e a produção gráfica dos materiais impressos da  FAF Interativa 

são gerenciados por um sistema específico.   

A  FAF Interativa dispõe de uma equipe de desenvolvedores de software que 

avalia os recursos existentes no mercado e seleciona aqueles que melhor se 

adequam ao Projeto Institucional e desenvolve novas ferramentas e aplicativos que 

integrem todos os  softwares próprios e de terceiros.   

A comunicação da  FAF Interativa com todos os polos de apoio presencial 

está garantida por uma sólida estrutura de Telecom baseada no consagrado tripé 

acessibilidade, segurança e redundância, requisitos primordiais para garantir que o 

aluno receba os conteúdos acadêmicos e vivencie todas as estratégias educacionais 

contempladas nos modelos pedagógicos que pratica.  

Material Didático  

O Material Didático utilizado na  FAF Interativa  é desenvolvido em sintonia 

com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados nos 

projetos pedagógicos dos cursos que ministra, de modo a facilitar a construção do 

conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor. Sua aplicação é 

precedida de avaliação prévia por especialistas externos que sugerem e orientam a 

adoção de medidas visando ao seu aperfeiçoamento.  

O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as habilidades e as 

competências específicas, depende do contexto socioeconômico e do público alvo 

de cada curso. 

A produção do material impresso, vídeos, programas televisivos e vídeo 

conferências, CD-Rom, páginas WEB, objetos de aprendizagem atende às diferentes 

lógicas de concepção, produção de linguagem, estudo e controle de tempo. Explora 

a convergência e a integração entre as diversas mídias e é realizado por Equipes 

Multidisciplinares  constituídas por especialistas em conteúdos, em desenvolvimento 

de páginas WEB, em desenho instrucional, em ilustração, em diagramação e em 

revisão do material produzido, dentre outros.  

Além disso, a  FAF Interativa dispõe de Manuais de Orientação dos 

Estudantes elaborados em conformidade com os seguintes princípios norteadores:  
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a)  conter orientações aos estudantes quanto às características da educação a 

distância, aos seus direitos e deveres e  sobre as normas de estudo a serem 

adotadas durante o curso em que estiverem matriculados;  

b)  dispor de informações gerais sobre os cursos (perfil do egresso, matriz 

curricular, ementas, dentre outras previstas na Portaria Normativa n. 40/2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010);  

c)  informar detalhadamente os materiais colocados à disposição  dos estudantes 

(livros-textos, leituras complementares, roteiros de estudos, obras de referencias, 

CD ROM, WEB sites, vídeos); 

e)  explicitar as formas de interação dos estudantes com o professor, com os 

tutores e com os demais colegas; 

f)  apresentar o sistema de acompanhamento, avaliação e demais normas 

acadêmicas pertinentes ao curso em que o estudante estiver matriculado.    

Cada um dos materiais disponibilizados aos estudantes é acompanhadode 

um Manual ou Guia que informa ao estudante: 

a)  as características de inserção de cada conteúdo no processo de ensino e 

aprendizagem;  

b)  a composição da equipe de tutores presenciais e à distâncias  e os respectivos 

horários de atendimento; 

c)  o cronograma de acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas. 

 

Visando a propiciar a desejada interação entre os diferentes sujeitos envolvidos nos 

Projetos dos Cursos,  o material didático deve:  

a)  cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo preconizado pelas 

diretrizes pedagógicas, segundo documentação do MEC, para cada área do 

conhecimento, com atualização permanente;   
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b)  ser estruturado em linguagem dialógica, de modo a promover a autonomia do 

estudante, desenvolvendo seu potencial para aprender e controlar seu crescimento 

intelectual;  

c)  prever uma unidade de estudos obrigatória que proporcione ao estudante 

domínio de conhecimentos e habilidades básicas, referentes à tecnologia utilizada e 

também forneça uma visão geral da metodologia em EaD a ser utilizada no curso;  

d)  dispor de alternativas de atendimento aos estudantes com deficiência;    

e)  sugerir bibliografia e  sites  onde podem ser encontradas informações 

complementares que permitam o aprofundamento da aprendizagem; 

f)  especificar com clareza a configuração do material didático que será utilizado 

identificando a equipe multidisciplinar responsável pelos conteúdos das disciplinas. 

Avaliação    

A avaliação  no contexto da  FAF está estruturada em duas diferentes 

vertentes, a saber: a avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional.  

Avaliação da Aprendizagem na EaD  

O modelo de avaliação da aprendizagem foi concebido como um processo 

contínuo de verificação do progresso do educando em seu aprendizado, na 

perspectiva de estimulá-lo  a desenvolver diferentes graus de competências 

cognitivas, habilidades e atitudes.  

Os recursos utilizados no AVA permitem o acompanhamento do progresso 

dos estudantes, de sorte que eventuais dificuldades de aprendizagem possam ser 

identificadas e adequadamente superadas no decorrer do processo de formação.   

Atendendo ao estabelecido na legislação educacional, a avaliação da 

aprendizagem está posta em duas modalidades, presencial e a distância com 

prevalência da primeira modalidade, estando claramente definido o planejamento 

dos momentos presenciais de avaliação  obrigatórios, inclusive aqueles destinados 

às atividades práticas em laboratórios de ensino, estágio e trabalhos de curso.  
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A apuração do rendimento  acadêmico está disciplinada nos termos do  

Regimento Geral da  FAF.  

Avaliação Institucional no contexto da EaD  

A avaliação institucional está estruturada em sintonia com o que determina 

a Lei n.10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES).   

Trata-se de  um processo de reflexão sistemática e organizada que permite 

à faculdade voltar-se a si mesma, na busca da qualidade da educação, utilizando 

seus resultados como mecanismo para socializar problemas e desafios e propor 

intervenções necessárias.  

Para conduzir este processo, foi constituída uma Comissão Própria de 

Avaliação, com a missão de desenvolver os processos avaliativos considerando as 

diversas modalidades de oferta educacional (presencial e à distância). 

O Projeto Institucional de auto avaliação está detalhado em item específico 

do PDI.  Vale lembrar a atenção especial dispensada na estruturação da Ouvidoria 

vinculada à  FAF Interativa, tendo em conta a sua importância para o 

aperfeiçoamento permanente dos sistemas pedagógico e de gestão com foco nos 

cursos e na Instituição.  

Na perspectiva da avaliação dos cursos, estão contempladas as seguintes 

dimensões: Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente, Corpo de Tutores, 

Corpo Técnico-Administrativo e Discentes e  Instalações Físicas.  

Meta-avaliação  

Ao final de cada ciclo avaliativo em que a CPA da  FAF dispõe dos resultados 

de todos processos avaliativos internos (auto avaliação institucional e de cursos) e 

externos conduzidos pelo MEC (ENADE, avaliação de cursos e Institucional), 

promove um balanço  dos resultados alcançados na perspectiva de extrair 

recomendações a serem encaminhadas para a Administração Superior da 

Faculdade, com vistas a retroalimentar o processo de auto avaliação e elevar a 

qualificação institucional.   
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Equipe Multidisciplinar   

A organização dos recursos humanos para dar suporte à  FAF Interativa está 

sustentada em Equipes Multidisciplinares constituídas para desempenharem as 

funções de planejamento, implantação e gestão dos cursos à  distância, integradas 

por diferentes categorias de profissionais, a saber: docentes; tutores e pessoal 

técnico-administrativo.   

 São competências essenciais desses profissionais, segundo a sua categoria 

funcional:  

Docentes:     

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto pedagógico dos cursos; 

b) selecionar e preparar o conteúdo curricular articulado com o modelo 

pedagógico institucional;  

c) identificar os objetos associados às competências cognitivas, habilidades e 

atitudes;  

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas 

quanto complementares;  

e) elaborar o material didático para os cursos à distância;  

f) f)realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 

particular motivar, acompanhar e avaliar os estudantes; 

g) avaliar-se continuamente como profissional participante de um projeto de 

EaD.  

Tutores:  

O corpo de tutores da  FAF Interativa participa ativamente das atividades 

pedagógicas realizadas presencialmente ou à distância.  

A  tutoria à distância atua a partir da Instituição, mediando o processo de 

formação dos estudantes geograficamente distantes e referenciados aos polos 

descentralizados de apoiopresencial com as seguintes atribuições, dentre outras: 
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a) esclarecer dúvidas dos estudantes por meio de fóruns de discussão pela 

internet, pelo telefone ou participando de videoconferências;  

b) promover espaços de construção coletiva do conhecimento;  

c) selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos; 

d) participar dos processos avaliativos de ensino e aprendizagem, juntamente 

com os docentes.  

Por sua vez, os tutores presenciais têm as seguintes atribuições:  

a) a)conhecer o projeto pedagógico dos cursos nos quais desenvolvem as 

atividades de tutoria;   

b) conhecer o material didático e os conteúdos específicos sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de 

suas atividades individuais ou em grupo;  

c) participar dos momentos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, 

aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, quando for o 

caso;  

d) manter comunicação permanente com a equipe pedagógica e com os 

estudantes dos cursos em que estiverem envolvidos;  

e) divulgar  a sua disponibilidade de horários semanais dedicada às atividades 

de cada curso em que estiverem envolvidos; 

f) participar dos programas de capacitação e atualização proporcionados pela  

FAF Interativa.  

As atribuições dos tutores à distância e tutores presenciais poderão ser 

intercambiadas em função do modelo de EaD adotado pela  FAF.  

O quadro de tutores da  FAF Interativa  foi dimensionado de modo que a 

relaçãoestudantes/tutor  proporcione a esperada interação no processo de ensino e 

aprendizagem e atenda aos parâmetros de qualidade definidos nos instrumentos de 

avaliação em vigor nos processos de regulação e supervisão  do MEC.  
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Corpo Técnico e Administrativo   

    No contexto da  FAF Interativa, o Corpo Técnico e Administrativo desempenha 

atividades administrativas e tecnológicas.  

No exercício de funções administrativas, esses profissionais atuam: 

a) no registro e acompanhamento de  procedimentos de matrícula, na 

avaliação e certificação dos estudantes, junto à Secretaria Acadêmica;  

b) no apoio ao corpo docente e de tutores nas atividades presenciais e à  

distância;  

c) na distribuição e recebimento de material didático; 

d) no atendimento  aos estudantes nos laboratórios, biblioteca e outros 

espaços onde se desenvolvem atividades acadêmicas.   

Na área tecnológica a atuação desses profissionais se dá:  

a) na forma de apoio presencial em atividades de suporte técnico aos 

laboratórios e bibliotecas;  

b) nos serviços de manutenção e zeladoria dos equipamentos;  

c) auxiliando no planejamento das atividades acadêmicas junto às 

coordenações dos cursos;  

d) apoiando aos professores conteudistas na produção de materiais didáticos 

em diversas mídias;  

e) no suporte e desenvolvimento dos sistemas de informática; 

f) no suporte técnico aos estudantes. 

Destaca-se desse conjunto o Coordenador do Polo de Apoio Presencial, com  

formação em curso de graduação e experiência acadêmica e administrativa, tendo 

como principais atribuições:  

a) zelar pelo bom funcionamento dos processos pedagógicos e administrativos 

que se desenvolvem em sua unidade; 

b) conhecer os projetos pedagógicos dos cursos em funcionamento na sua 

unidade;  
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c) adotar as providências necessárias para que a infraestrutura e os  

equipamentos a serem utilizados nas atividades programadas para sua 

unidade estejam em perfeitas condições de uso; 

d) supervisionar os trabalhos realizados na secretaria de sua unidade, de sorte 

que os mesmos ocorram de forma organizada e em tempo hábil.  

Infraestrutura de Apoio  

 A oferta de EaD requer para o seu adequado funcionamento uma 

infraestrutura material proporcional ao número de estudantes, aos recursos 

tecnológicos envolvidos e à extensão territorial a ser atendida que contempla 

dentre outros, equipamentos de televisão, videocassetes, audiocassetes, fotografia, 

impressoras, linhas telefônicas dedicadas para internet e fax, equipamentos de 

produção audiovisual e para videoconferência, além de computadores conectados 

em rede.  

Complementando essa infraestrutura a  FAF Interativa dispõe de centros de 

documentação e informação ou midiatecas estrategicamente distribuídos entre a 

sede e os seus polos de apoio presencial,  destinados a prover o suporte aos 

professores, tutores e estudantes para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

 

Polos de Apoio Presencial  

O polo de apoio presencial é uma unidade operacional voltada para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas dos 

cursos e programas ministrados na modalidade à distância. Nessas unidades os 

estudantes a elas vinculados realizam atividades práticas, recebem orientação para 

realização do estágio curricular, apresentam trabalhos de conclusão de curso, 

comparecem às avaliações presenciais previstas na legislação, recebem orientação 

dos tutores, assistem a videoconferências e participam de atividades de estudo 

individual ou em grupo.  

Os polos de apoio presencial da  FAF Interativa são estruturados de sorte a:  
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a) prover condições de mobilidade irrestrita às pessoas com 

deficiências;  

b) dispor de equipe de profissionais capacitados para desempenhar as 

atividades planejadas nos projetos pedagógicos dos cursos, composta 

por um coordenador do polo, tutores presenciais, técnicos de 

laboratório de ensino, técnicos para o laboratório de informática, 

bibliotecário e pessoal de secretaria; 

c) funcionar toda semana, de segunda a sábado, nos três turnos 

(manhã,tarde e noite); 

d) considerar, na localização desses polos as peculiaridades da sua 

região de inserção e as características dos cursos a serem 

ministrados; 

e) assegurar aos estudantes as condições necessárias para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas previstas nos projetos 

pedagógicos dos cursos neles ministrados;  

f) prover o acesso à internet de banda larga em laboratórios de ensino 

com os recursos de TI indispensáveis para os fins a que se destinam;  

g) atender,  nos laboratórios de informática aos parâmetros qualitativos 

estabelecidos pelo MEC para a relação entre o número de 

equipamentos disponíveis e o número de alunos a serem atendidos; 

h) dispor de salas para realização das avaliações, tutorias, estudos 

individual e em grupo; 

i) dispor de biblioteca com acervo compatível com os requisitos de 

qualidade previstos nos instrumentos de avaliação utilizados pelo 

INEP/MEC;  

j) dotar as respectivas secretarias com a necessária logística de 

administração acadêmica e operacional para que possam realizaras 

tarefas que lhe competem;  

k) permitir o livre acesso dos estudantes ao laboratório de informática 

para consulta à internet, realização de trabalhos acadêmicos e 

promoção da inclusão digital; 
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l) dispor de um plano de manutenção e conservação das instalações 

físicas e dos equipamentos, contando com profissionais devidamente 

habilitados para a execução destes serviços.  

Gestão acadêmico-administrativa  

A gestão  acadêmica dos projetos de curso ministrados, na modalidade à 

distância pela  FAFInterativa, está estruturada de sorte a proporcionar aos 

estudantes geograficamente distantes da sede  as mesmas condições 

disponibilizadas aos estudantes do ensino presencial, para que realizem com 

sucesso as atividades acadêmicas previstas.   

Para tanto, a FAF Interativa disponibiliza os seguintes serviços:  

a) um sistema de administração e controle do processo de tutoria 

especificando, quando for o caso, os procedimentos  logísticos relacionados 

com os momentos presenciais e à distância;  

b) um sistema de controle da produção e distribuição do material didático;  

c) um sistema de avaliação de aprendizagem, especificando a logística adotada 

para esta atividade; 

d) banco de dados do sistema como um todo, contendo em particular cadastro 

dos estudantes, professores, coordenadores e tutores; 

e) cadastro dos equipamentos e facilidades educacionais tais como: inscrição e 

trancamento de disciplinas e matrícula;  

f) registro de resultados de todas as  avaliações e atividades realizadas pelo 

estudante, prevendo-se inclusive recuperação quando necessário; 

g) um sistema que permita ao professor ter autonomia para a elaboração, 

inserção e gerenciamento de seu conteúdo, que  possa ser feito de maneira 

amigável e rápida, com liberdade e flexibilidade.   

Sustentabilidade Financeira  

Considerando o modelo de EaD adotado na estruturação e organização da  

FAF Interativa foi desenvolvido um plano de investimentos de curto e médio prazos, 

contemplando também as despesas de custeio para essa modalidade de ensino, 
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incorporado ao planejamento econômico e financeiro sintetizado na planilha que 

compõe o  PDI da Universidade.  

No que concerne aos investimentos de curto e médio prazos, foram 

estimados os seguintes itens:  

a) produção de material didático;  

b) implantação do sistema de gestão; 

c) aquisição de equipamentos de comunicação, gestão e laboratórios; 

d) implantação da infraestrutura física da FAFAF Interativa  e dos polos 

descentralizados de apoio presencial.    

e) Destaca-se da previsão das despesas de custeio o que segue:  

f) contratação e manutenção de coordenadores de curso e de tutoria, docentes  

g) conteudistas, docentes responsáveis pelas disciplinas;  

h) contratação e manutenção da equipe de tutores;  

i) contratação e manutenção das equipes multidisciplinares;  

j) contratação e manutenção da equipe de gestão;  

k) logística de distribuição do material didático e,  

l) logística de aplicação do modelo de avaliação adotado pela  FAF Interativa. 

 

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, de 21 de 

novembro de  1997 

Portaria 703 de 18 de 

dezembro de 2013 

Ciências Contábeis 
Decreto Presidencial DOU 

07/02/1996 

Portaria 04 de 12 de janeiro 

de 2016 
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NOME DO CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO OU RENOV. 

Pedagogia 
Portaria 1406 de 4 de julho de 

2001 

Portaria 4.146 de 2 de 

dezembro de 2005 

Obs. Aguardando publicação 

de renovação de 
reconhecimento realizada em 

2015. 

 

3.1.2. Cursos de pós-graduação ofertados 

NOME DO CURSO 
ATO DE CRIAÇÃO Em 

andamento 
Concluído  

Documento Nº 

Didática do Ensino Superior Portaria CONSU 01  X 

Planejamento Tributário Portaria CONSU 01  X 

Auditoria Fiscal e Tributária Portaria CONSU 01 x  

MBA em Gestão Empresarial Portaria CONSU 01  X 

Educação Especial e Processos 

Inclusivos 
Portaria CONSU 01  X 

Educação Infantil  Portaria CONSU 01  X 

MBA em Gestão de Pessoas Portaria CONSU 01 X  

Psicopedagogia Educacional Portaria CONSU 01   

 

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  

Administração Bacharel EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2017 

Arquitetura e 

Urbanismo 
Bacharel 

Presencial 

e 

EAD 

50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 
credenciado 

FAF 
2019 

Artes Visuais Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Ciências 

Econômicas 
Bacharel EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Ciências 

Contábeis 
Bacharel EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2017 
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Educação Física Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 
Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Educação Física Bacharel 

Presencial 

e 

EAD 

50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Enfermagem Bacharel 

Presencial 

e 

EAD 

50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Engenharia Civil Bacharel 

Presencial 

e 

EAD 

50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Engenharia da 

Computação 
Bacharelado EAD  50/500 10 Matutino/Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 
2019 

Engenharia 

Elétrica  
Bacharelado EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 
2019 

Engenharia 

Mecânica 
Bacharelado EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 
2019 

Engenharia de 

Produção 
Bacharel EAD  50/500 10 Matutino/Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2020 

Geografia Bacharel EAD  50/500 10 Matutino/Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2018 

História Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 
Polo 

credenciado 

FAF 

2018 

Letras Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 
Polo 

credenciado 

FAF 

2018 

Matemática Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2018 

Nutrição Bacharel EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Pedagogia  Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2017 

Segunda 

Licenciatura 
Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 

credenciado 

FAF 

2018 

Serviço Social Bacharel EAD 50/500 10 Conteúdos Online 

Polo 
credenciado 

FAF 
2019 

Sociologia Licenciatura EAD 50/500 10 Conteúdos Online 
Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

 

Nome do curso Superior 
de Tecnologia 

Modalidade  
Nº de 

alunos/turma 
Nº 

turmas 
Turno(s) de 

Funcionamento 
Local de 

Funcionamento 

Ano previsto 
para a 

solicitação 

Analise de 
Desenvolvimento de 

Sistema 

Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno Polo 

credenciado 
2019 
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FAF 

Design de Interiores 
Presencial 

e EAD 
50/500 10  Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Empreendedorismo 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno e  Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Embelezamento e 
Imagem pessoal 

Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Estética e Cosmética 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Gestão Ambiental 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Gestão em Agronegócio 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Gestão de Recurso 
Humano 

Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Gestão Hospitalar 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Gestão Financeira 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Gestão Pública 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Logística 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Marketing 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Marketing Digital 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Processos Gerenciais 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 

Segurança Privada 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Segurança Pública 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 
credenciado 

FAF 

2019 

Segurança do Trabalho 
Presencial 

e EAD 
50/500 10 Diurno  e Noturno 

Polo 

credenciado 

FAF 

2019 
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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 

Psicopedagogia Clínica e 
Institucional 

Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno  FAF 2018 

Saúde Pública e Dependência 
Química 

Presencial 

e EAD 
100 2  Diurno  e Noturno  FAF 2018 

MBA em Gestão  Empresarial 
com “Ênfase em Recursos 

Humanos  

Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno e  Noturno  FAF 2018 

Didática do Ensino Superior 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno  FAF 2018 

Auditoria Fiscal e Tributária 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno  FAF 2018 

Legislação e Gestão Ambiental 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Planejamento Tributaria 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Gestão pública 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Gestão em Saúde e Publica 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

MBA em Gestão de Pessoas 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Gestão em Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 

Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Auditoria Fiscal e Tributaria 
Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

MBA em Custos Estratégia de 

Agronegócio 

Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Saúde Coletiva com Ênfase 
em Atenção Básica 

Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

Educação a Distância: 
Metodologias, didática e 

Procedimentos tecnológicos 

Presencial 

e EAD 
100 2 Diurno  e Noturno FAF 2018 

 

3.2.3. Programas de Extensão 

O Ensino, Pesquisa e Extensão são funções inerentes ao papel do professor 

universitário. Devem ser exercidas de forma indissociável e vinculadas à missão da 

instituição. 

A extensão, nesse contexto, deve ser entendida como um esforço 

despendido, tanto internamente, no âmbito da instituição, em reuniões do quadro 

docente, ou desempenhando responsabilidades administrativas quanto 
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externamente, com o envolvimento em atividades da comunidade e da associação 

profissional. 

Outra abordagem que precisa ser esclarecida é a extensão voltada para 

trabalhos externos e internos. Usualmente é associada equivocadamente a trabalho 

externo, sendo esta percepção, entretanto, limitada.Deve ser entendida como um 

esforço, despendido, tanto internamente, no âmbito da instituição, em reuniões de 

colegiados ou comissões de departamento, ou desempenhando responsabilidades 

administrativas quanto externamente, com o envolvimento em atividades da 

comunidade e da associação profissional. 

Cabe ressaltar que a instituição, assumindo o compromisso de levar o 

conhecimento para a sociedade e, em contrapartida, recebendo as informações 

necessárias para melhor interagir no seio da comunidade em que se insere, traça, 

por meio dos programas, as primeiras linhas que servirão de marcos iniciais para 

que, paulatinamente, os projetos e atividades de extensão sejam desenvolvidos e 

aprimorados com o passar do tempo. 

Assim, os Programas de Extensão previstos para serem realizados são os 

seguintes: 

a) comunicação para ensino, pesquisa e extensão, cujo objetivo é 

implementar projetos e ações educativas de disseminação da informação, do 

conhecimento e da pesquisa por meio de veículos de comunicação disponíveis, 

tanto dentro da Instituição de Ensino Superior, quanto na comunidade extra 

campus; 

b) novas competências, ações empreendedoras e cidadania, cujo objetivo é 

implementar projetos e ações para o desenvolvimento de novas competências, 

ações empreendedoras e senso de cidadania no meio estudantil, por meio de 

palestras, seminários, congressos, debates e outras ações e eventos; 

c) cultura em caráter de universalidade, cujo objetivo é promover a difusão 

da cultura e da arte, em meio à comunidade acadêmica e à sociedade como um 

todo, por meio de projetos, eventos e materiais educativos e informativos que 

poderão versar sobre música, teatro, dança, fotografia, cinema, vídeo, letras e 

artes plásticas; 

d) meio ambiente e desenvolvimento, cujo objetivo maior é implementar 

projetos e ações para capacitação, trienamento e desenvolvimento de processos e 



 FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2017/2021 

 

Av. Leandro Adorno, s/nº – Caixa Postal n.º 431 – Fone (66) 3512-3300 

CEP 78.580-000 - Alta Floresta-MT - CNPJ 01.330.273/0001-67 

 

Página | 88 

metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito de meio ambiente, 

buscando proporcionar soluções e tratamento para problemas que afetam a 

sociedade, visando à melhoria da qualidade de vida; 

e) o Departamento de Comunicação tem como objetivo integrar a  Faculdade 

de Alta Floresta, agindo como um meio de estimular e divulgar o conhecimento dos 

acadêmicos e professores em atividades em sala de aula,  pesquisa eextensão dos 

cursosna comunidade interna e externa, através do Jornal O Diário e jornal do Mato 

Grossoe também nas televisões locais e regionais, bem como nas rádios. Visa 

também ampliar a divulgação de notícias da FAF no site da instituição, bem como a 

ampliação de informações nas redes sociais, como o Facebook para uma 

aproximação maior com os acadêmicos da instituição e demais membros da 

comunidade. 

O Departamento de Comunicação trabalhará em conjunto com o 

Departamento de Marketing com o objetivo de ampliar a divulgação da FAF e o 

reconhecimento da importância dela para a melhor formação da mão de obra de 

Alta Floresta e região. Atuará nas Escolas Estaduais para fomentar junto aos 

estudantes a necessidade de cursar o Ensino Superior e como uma melhor 

qualificação profissional pode mudar a trajetória de vida de muitos jovens da 

Amazônia Mato-Grossense.  

 

3.2.3.1. Objetivos da Extensão 

Os objetivos da Extensão na  Faculdade de Alta Floresta são: 

• aperfeiçoar as relações de intercâmbio entre a Faculdade e outras 

Instituições de Ensino e comunidade; 

• articular o ensino, a pesquisa e a extensão com as necessidades da 

comunidade; 

• contribuir para avanço do conhecimento e das artes, proporcionando 

vários serviços públicos, voltados para a comunidade; 

• possibilitar ao professor e ao aluno contribuírem com seus conhecimentos 

nos programas de extensão; e 
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• aprofundar conhecimentos relativos aos problemas sociais ajudando na 

sua minimização e/ou na sua solução a partir de fundamentos legais e 

teóricos práticos. 

 

3.2.3.2. Áreas de abrangência 

Várias são as ações propostas pela  Faculdade de Alta Floresta com o intuito 

de promover e associar-se à comunidade regional, oferecendo alternativas diversas 

no sentido da melhoria da qualidade educacional, tecnológica, social e cultural. 

A extensão é uma ação que envolve os corpos docente, discente e outros 

participantes, no sentido de manter a seriedade e o compromisso de uma 

instituição que busca a qualidade do ensino e da vida. 

O desenvolvimento articulado de atividades extensionistas visa a 

proporcionar a integração entre docentes, discentes e coordenação dos cursos, bem 

como possibilitar a aproximação teoria/prática, além de garantir acesso às 

informações e pesquisas atualizadas quanto a diferentes áreas do conhecimento. 

Neste sentido, os alunos, a partir de representação por período/turma ou 

Diretório Acadêmico junto à Coordenação organizam os eventos intra e extra-

institucionais objetivando genericamente a participação democrática ao longo de 

todo processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, o processo de organização dessas práticas respalda-se nos 

princípios da educação de qualidade, concepção do conhecimento como 

entendimento do mundo vivo e continuado, aperfeiçoamento da visão de disciplina 

e articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.2.3.3. Interação com a comunidade 

As interações de Ensino Superior, na definição de seus propósitos quanto 

aos diferentes papéis, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, precisam estar se 

organizando para garantir produção de conhecimentos a serviço da coletividade, 

uma formação acadêmica sólida que possibilite o desenvolvimento das 

competências sócio-política, técnica, humana e prática (cidadania). Portanto, é 

imprescindível o caráter de interdependência entre esses papéis e o entretenimento 

deles por parte de todos os agentes educativos, internos e externos. 
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As dimensões de continuidade e interação num processo de formação devem 

traduzir a missão do projeto institucional que exige a criação de espaços 

permanentes de reflexão sobre os compromissos sociais da IES, sobre o tipo de 

conhecimento produzido e transmitido, tipo profissional a ser formado e sobre 

conteúdo dos currículos. 

Nestas perspectivas, a organização e funcionamento dessas atividades na  

Faculdade de Alta Floresta acontecerão de acordo com os seguintes passos: 

• análise da proposta pedagógica no que se refere ao desenvolvimento de 

atividades integradoras em parceria com instituições ou partindo dos 

próprios colegiados; 

• atendimento às solicitações de órgãos públicos e privados em relação a 

aperfeiçoamento; 

• organização de planos e cronogramas; 

• apreciação de planos; 

• implementação das atividades de acordo com planos elaborados; e 

• avaliação do processo. 

É lícito salientar que, para que a socialização e a democratização dos 

conhecimentos produzidos aconteçam de forma efetiva, a Faculdade terá uma 

interação constante com a sociedade, para fins de apurar os resultados colhidos das 

práticas e, da mesma maneira, verificar situações em que novas práticas deverão 

ser propostas. 

 

3.2.3.4. Atividades de Extensão 

As atividades de extensão serão consideradas como parte inerente ou etapa 

integrante dos processos de produção de conhecimento e não como algo separado 

desses processos. 

As atividades de extensão visam a: 

• fazer com que o ensino e a pesquisa busquem o comprometimento da 

comunidade universitária com interesses e necessidades da sociedade, 

em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber 

acadêmico ao saber população; 
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• democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

sociedade na vida da Faculdade; 

• incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais-cidadãos; 

• participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento 

regional, econômico, social e cultural; 

• contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares da 

Faculdade, bem como para a sistematização do conhecimento produzido. 

 

3.2.4 Atividades Complementares  

As Atividades Teórico-práticas de aprofundamento estão previstas no Projeto 

Pedagógico dos cursos e as modalidades admitidas são divulgadas pela direção e 

coordenação dos cursos, a fim de permitir a sua livre escolha pelo aluno, em 

consonância com o Regulamento das Atividades Teórico-práticas de 

aprofundamento da  FAF. 

As Atividades Teórico-práticas de aprofundamento nos Cursos presencial ou  
à distancia são acompanhados diretamente pelo docente responsável ou pelo tutor 

à distancia da disciplina e por seus tutores presenciais,  por intermédio das 

seguintes atividades principais:  

a)  Apreciação das propostas de atividades apresentadas; 

b) publicações que visem a tornar o conhecimento acessível à 

população;  

c) realização de 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 usufruir deles; 

d) desenvolvimento de serviços de 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) efetivação de assessorias e consultorias visando a auxiliar pessoas ou 

instituições a utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente, 

nas situações com que se defrontam; 
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f) realizado de 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. 

 

Diversos Tipos de Atividades Teórico-práticas de aprofundamento: 

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.). 

a) Cursos de Ampliação Universitária:  

Ampliar (complementar, suplementar etc.) a formação obtida em qualquer 

curso universitário (sequencial, 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. 

b) 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 apresenta em um dado momento. 

c) Eventos científicos e técnicos (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 desses ou 

conhecendo os resultados dos mesmos. 

 

d) 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 ele. 
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e) Organização e Execução 

O planejamento e a organização das atividades 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: 

a) apreciar as propostas de atividades apresentadas;  

b) acompanhar e avaliar a execução das atividades;  

c) apreciar toda e qualquer alteração proposta para a atividade, nos 

casos em que esta já houver sido aprovada pelas instâncias 

competentes;  

d) participar da obtenção de recursos para a realização da atividade;  

e) promover a divulgação dos eventos, utilizando os órgãos 

competentes; 

f) avaliar relatórios das atividades complementares dos docentes do 

setor, quanto ao cumprimento dos objetivos propostos, resultados 

obtidos, contribuição da atividade ao ensino, à pesquisa e ao acesso 

ao conhecimento; 

g) elaborar plano anual de atividades complementares; 

h) encaminhar propostas de atividades complementares, de acordo com 

as normas da instituição, para o órgão superior competente; 

i) encaminhar os relatórios das Atividades Teórico-práticas de 

aprofundamento, devidamente avaliados, à autoridade superior, de 

acordo com as normas da instituição. 

Na elaboração, encaminhamento, aprovação e execução de propostas de 

programas das Atividades Teórico-práticas de aprofundamento, permanentes ou 

eventuais, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

• qualquer membro da comunidade universitária (professor, aluno e 

funcionário) pode sugerir programa de atividades complementares, 

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 complementares, para análise e decisão, 

quando for o caso; 
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• 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. 

 

3.2.4 Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão - NEPE 

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, por meio da atuação articulada 

dos professores pesquisadores e da publicação de trabalhos de pesquisa que 

apresentarem melhor qualidade acadêmica e maior rigor científico. 

Este incentivo será operacionalizado pelos convênios que a Faculdade de 

Alta Floresta implementará com instituições financiadoras de pesquisa, como o 

CNPq, além da utilização de recursos próprios, por meio do Núcleo de Estudos, 

Pesquisa e Extensão - NEPE, que desenvolverá os projetos financiados. 

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão será incentivado, também, pela 

organização de “mostras de iniciação científica”, “Workshop”, “Seminários” e 

“Encontros,” que serão espécies de congressos acadêmicos em que os alunos terão 

oportunidade de expor suas pesquisas, além de possibilitar a divulgação das 

pesquisas a serem realizadas na Instituição, em áreas afins de conhecimento, 

possibilitando a inter/multidisciplinaridade.  

Com efeito, as possibilidades de pesquisa aparecerão na graduação. Além da 

exigência de elaboração de trabalhos de conclusão de curso, serão formados grupos 

de pesquisa orientados por professores pesquisadores com projeto em 

desenvolvimento, em que os alunos farão levantamento de fontes, ajudarão na 

preparação de artigos, pesquisarão bibliografias. 

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE), começa a se organizar 
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para a pesquisa, formando linhas de pesquisa envolvendo os cursos em eixos 

temáticos. Os responsáveis pela organização são professores de tempo integral 

responsáveis em: 

• desenvolver programas de bolsas de pesquisa, com a reserva de um 

percentual anual das despesas de custeio para o financiamento dessa 

atividade; 

• 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; 

• ofertar cursos de pós-graduação que possibilitem a iniciação em 

atividades de pesquisa; 

• promover Jornadas, Seminários, dentre outros eventos, de natureza 

científica ou técnico-profissional; 

• estimular e apoiar aos professores e alunos, a fim de participarem de 

eventos de caráter cientifico, técnico, cultural e educacional em níveis 

local, estadual, nacional e internacional: 

• os projetos de pesquisa, desenvolvidos pelos professores, serão 

apoiados, executivamente, pela Vice-Diretoria e pelas Coordenadorias 

dos Cursos. 

• propiciar, a professores e alunos do Curso de Bacharelado dos cursos da 

Faculdade, clima e ambiente acadêmicos de estudos avançados e 

aprofundados; 

• desenvolver linhas de pesquisa que forneçam os elementos de interesse 

e as referências teóricas e empíricas para trabalhos da graduação e da 

pós-graduação, especialmente nos campos eixos concentrados nos curso 

da FAF. 

4. CORPO DOCENTE 

O corpo docente da Faculdade 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. 
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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 ideias, compatível 

com os ideais e princípios da Faculdade, são critérios relevantes para admissão e 

dispensa de professores: 

• os valores morais; 

• a afinidade com os princípios e objetivos do projeto pedagógico-

institucional da Faculdade; 

• o respeito aos ordenamentos institucionais; 

• a qualidade e eficiência do desempenho e produtividade docente. 

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. 

O pessoal docente é admitido pelo Mantenedor, mediante indicação do 

Coordenador do Curso com a homologação do Diretor. 

A dispensa de professor é realizada pela Mantenedora, por solicitação do 

Coordenador devendo ter a homologação do Diretor, nos termos do Regimento, 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 Faculdade de Alta Floresta, é 

obrigatória e inerente à sua função docente. 

Conforme disposições do Plano de Carreira Docente, a carreira do pessoal 

docente da Faculdade é constituída por quatro categorias, com três classes e cinco 

níveis. 

O Corpo Docente será formado pelas seguintes categorias: 

• Professor Doutor; 

• Professor Mestre; 
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• Professor Especialista. 

 

4.2. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

O corpo docente da Faculdade de Alta Floresta 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 de sua 

responsabilidade. 

 

4.3. PLANO DE CARGO E CARREIRA 

O Plano de Carreira Docente da Faculdade de Alta Floresta regula as 

condições de admissão, dispensa, direitos e vantagens bem como os deveres e 

responsabilidades dos membros do magistério superior da UNIFLOR, com sede 

em Alta Floresta (MT), mantenedora da Instituição. 

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 adequadas 

ao sistema indissociável do ensino, pesquisa e extensão e que 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. 
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4.3.1.Requisito de Titulação, Critérios de Seleção e Contratação 

 

O pessoal docente da Faculdade de Alta Floresta é formado por doutores, 

mestres e especialistas e 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, cinquenta por cento do tempo contratual; 

• TP - Tempo Parcial, de doze a trinta e nove horas semanais de trabalho, 

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 da Faculdade de Alta 

Floresta, 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; 
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• 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; 

 

4.3.2. Qualificação e Capacitação 

A Faculdade de Alta Floresta, 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 que a Instituição oferece. 

A capacitação compreende os programas de aperfeiçoamento, pós-graduação 

e as demais atividades técnicas, científicas e culturais no âmbito da  Faculdade de 

Alta Floresta ou que venham a ser estabelecidas por força de convênios ou por 

constituição própria da Instituição. 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 as mesmas 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 do desempenho funcional; 

• incentivar a participação em treinamentos, seminários e eventos. 
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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; 

• o afastamento do ocupante de cargo de magistério superior se dar-se-á 

mediante proposta da Coordenadoria do Curso respectiva, 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 frequência mensal 

emitida pela instituição, sob pena de, não o fazendo, ter cancelada 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 
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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. 

 

4.3.4 Formas de Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do 

Trabalho Docente 

 
 A instituição oferece ao docente apoio, estrutura física e material 

possibilitando a realização de um trabalho didático-pedagógico de qualidade. 

Periodicamente é oferecida atividade pedagógica de capacitação, além de palestras 

e cursos ministrados por profissionais das diferentes áreas do conhecimento.  

Assumimos na Instituição que as funções básicas dos professores são 

mediar, construir e estimular a aprendizagem. No nosso entendimento, o professor 

exerce o papel de mediador da aprendizagem quando planeja sua disciplina e 

estratégias de ação de forma a levar seguramente os estudantes a estágios 

superiores de conhecimento; exerce o papel de construtor quando transforma o 

conhecimento em algo apropriado para o nível de compreensão de seus estudantes 

e, por fim, exerce o papel de estimulador quando envolve os estudantes nos 

assuntos objeto de sua disciplina.  

 Portanto, avaliar os professores enquanto mediadores, construtores e 

estimuladores da aprendizagem é o objetivo da IES. Para o acompanhamento do 

desempenho acadêmico e profissional do docente, são feitas avaliações semestrais 

e estabelecidas estratégias para melhorias a partir dos resultados da avaliação 

institucional.  

O Acompanhamento e Avaliação da atividade Docente propõe-se a melhoria 

de desempenhos, com vistas à otimização de resultados. 

 Nesse sentido, a Instituição, por intermédio de seus Coordenadores de 

Cursos, acompanha e avalia a atividade docente, através dos registros acadêmicos, 

quanto ao cumprimento de programas e consecução dos objetivos propostos, em 

consonância com a proposta da avaliação institucional, considerando:  

 O plano de Atividade, no qual o professor dimensiona sua carga horária no 

semestre, especificando disciplinas e turmas, cursos atendidos, bem como horário 

disponível para extensão, preparação de aulas, supervisão e outras atividades.  
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 A atualização do conteúdo programático e da bibliografia utilizada, tendo 

em vista a ementa e os objetivos propostos pela disciplina, desenvolvida pelo 

professor, no início de cada semestre, com vistas a reorientação, se necessário, da 

avaliação relativa a desempenhos e resultados, caracterizada como processual, 

pressupõe a retomada e reorientação de aspectos considerados, passíveis de 

aperfeiçoamento, observando as normas institucionais em vigência:  

- metodologia a ser desenvolvida no Plano de Ensino;  

- reuniões sistemáticas sobre o Projeto Pedagógico do Curso, para avaliação, 

planejamento e correções necessárias;  

- acompanhamento por parte do coordenador pedagógico, dos registros do 

professor, quanto ao programa, frequência e avaliação do aluno;  - cronograma 

e relatórios de docentes e discentes, sobre as atividades complementares;  

- relatórios e avaliações de Estágios;  

- contatos informais com professores e alunos, enfocando: relacionamento 

professor/aluno, engajamento nas atividades do curso, assiduidade, pontualidade, 

etc.;  

- avaliação discente em relação ao: desempenho do Professor, 

funcionamento do curso; 

 A Avaliação Institucional contempla a avaliação periódica do docente, os 

resultados evidenciados são divulgados entre os professores e órgãos 

administrativos da IES, como possibilidade de superação de pontos críticos.   

 De maneira assistemática, mas permanente, a atividade docente é ainda 

acompanhada e assessorada pelo coordenador do curso. 

 Além disso, o Conselho Acadêmico e o Colegiado de Curso proporcionam 

apoio didático-pedagógico aos docentes, sob a forma de assessoramento, em que 

se incluem: consultoria, assessoramento, divulgação de material informativo, 

indicação e encaminhamento a fontes de consulta, em entrevistas, contatos 

pessoais e outros. 

 

4.4.CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

Visando à manutenção dos cursos existente e sua expansão e em 

cumprimento do cronograma, a Faculdade de Alta Floresta, elaborou conforme 

demonstra o quadro a seguir, a expansão do seu corpo docente, levando-se em 

consideração o aumento do número de estudantes. 
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TITULAÇÃO 
2017 2018 2019 2020 2021 

N.º % N.º % N.º N.º % % N.º % 

DOUTOR 

TI 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 2 200,0% 2 28,6% 

TP - 0,0% - 0,0% - 2,0% 3 300,0% 3 42,9% 

H - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 2 28,6% 

Qtde. Doutores 
 

1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 5 100,0% 7 100,0% 

MESTRE 

TI - 0,0% - 0,0% 4 28,6% 6 25,0% 8 23,5% 

TP - 0,0% - 0,0% 6 42,9% 10 41,7% 14 41,2% 

H 4 100,0% 4 100,0% 4 28,6% 8 33,3% 12 35,3% 

Qtde. Mestres 
 

4 100,0% 4 100,0% 14 100,0% 24 100,0% 34 100,0% 

ESPECIALISTA 

TI - 0,0% - 0,0% 4 20,0% 8 33,3% 10 33,3% 

TP - 0,0% - 0,0% 4 20,0% 4 16,7% 8 26,7% 

H 12 100,0% 12 100,0% 12 60,0% 12 50,0% 12 40,0% 

Qtde. 
Especialistas  

12 100,0% 12 100,0% 20 100,0% 24 100,0% 30 100,0% 

TOTAL 

TI 1 5,9% 1 5,9% 10 27,8% 16 30,2% 20 28,2% 

TP - 0,0% - 0,0% 10 27,8% 17 32,1% 25 35,2% 

H 16 94,1% 16 94,1% 16 44,4% 20 37,7% 26 36,6% 

Qtde. Geral 
 

17 100,0% 17 100,0% 36 100,0% 53 100,0% 71 100,0% 
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5. CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 

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 Diretor. O Mantenedor poderá, 

também, contratar empresas ou pessoas externas para a execução de serviços 

administrativos, de infraestrutura ou outros. 

O recrutamento, a seleção, a admissão, a promoção e a dispensa do pessoal 

não-docente são disciplinados no Plano de Cargos e Salários do Pessoal da 

Faculdade, aprovados pela Congregação e referendados pelo Mantenedor. 

 

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 infraestrutura 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 Faculdade de Alta Floresta e 

referendados pelo Mantenedor. 

 

5.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE TRABALHO 

A Faculdade de Alta Floresta 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 Instituição enfatizando a qualificação e a 

atualização sistemática dos recursos humanos para o exercício pleno e eficiente de 
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suas atividades. 

As diretrizes básicas dessa política de formação continuada são: 

• incentivar a formação continuada do corpo técnico, ofertando cursos 

voltados à atuação específica; 

• 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 
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6. CORPO DISCENTE 

Constituem o corpo discente da Faculdade de Alta Floresta 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 destina-se a avaliar a formação recebida pelos 

candidatos que pretendem ingressar na Faculdades de Alta Floresta e classificá-los, 

dentro do estrito limite das vagas oferecidas, podendo ser efetuado sob a forma de 

concurso vestibular. 

As vagas oferecidas para cada curso são autorizadas pelo Ministério da 

Educação. 

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 ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é fixado pelo CEPE 

e sua divulgação é realizada por edital, de acordo com a legislação e normas 

vigentes. 

A divulgação do edital é promovida de acordo com a legislação e normas 

vigentes. 

A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos de rendimento. 

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 

estudantes transferidos de outro curso afim, ou portadores de diploma de cursos 

superiores. 
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6.2. PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 

A Faculdade de Alta Floresta tem objetivo de garantir o acesso, a 

permanência e a conclusão de cursos dos estudantes, na perspectiva da inclusão 

social, da formação ampliada, da produção de conhecimento, da melhoria do 

desempenho acadêmico e de realidade de vida. 

A Faculdade de Alta Floresta presta assistência ao corpo discente, sem 

prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da comunidade, 

desenvolvendo, entre outras iniciativas: 

• promoções de natureza cultural, esportiva e recreativa; 

• programas de bolsas de trabalho, extensão, monitoria, iniciação científica 

e estágio; 

• orientação psicopedagógica e profissional. 

A  Faculdade de Alta oferece bolsas de estudo para seus alunos. As bolsas 

são regulamentada pelo Programa de Iniciação Científica e conforme legislação 

específica seguindo as seguintes 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 e alunos selecionados pelo programa da Iniciação Científica. 

 

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. 
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Atendimento Psicopedagógico 

A Instituição possui 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 eà 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 Faculdade 

de Alta Floresta, proporcionando por meio do planejamento a expansão dos 

programas de acompanhamento que visem à adaptação e à 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 máximo de informações para poder atender eficientemente a 

todo o público estudantil. 

A Faculdade de Alta Floresta 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 Faculdade de Alta Floresta 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 Faculdade de Alta 
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Floresta têm tratamento especial, pois entende que os egressos continuam 

participando da vida acadêmica da Instituição, 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 Instituição. 
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Aos responsáveis pela gestão da Faculdade de Alta Floresta, 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 a qualificar ainda mais e a 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 

São órgãos da  Faculdade de Alta Floresta: 

• Conselho Superior (CONSU); 

• Diretoria; 

• Curso, composto: 

• pelo Conselho de Curso; e,  

• pela Coordenadoria de Curso. 

Ao Conselho Superior aplicam-se as seguintes normas: 

• o colegiado funciona com a presença da maioria relativa 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 

seguinte; e 

• é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o 

comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados. 

Do Conselho Superior (CONSU) 

O Conselho Superior (CONSU), órgão máximo de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa da Faculdade, é constituído: 
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• pelo Diretor Geral, seu presidente nato; 

• pelo Coordenador do Curso; 

• por um representante 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 administrativo; 

• 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 VII é de dois anos, podendo 

ser 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; 

• 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 
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• exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 

Parágrafo único. As deliberações previstas nos incisos I e V dependem de 

autorização do órgão federal competente, para serem implementadas. 

Da Diretoria 

A Diretoria, órgão executivo superior de coordenação e fiscalização das 

atividades da Faculdade, é constituída: 

• pelo Diretor Geral; 

• pelo Diretor acadêmico; e 

Em sua ausência e impedimento, o Diretor Geral será substituído pelo 

Diretor Acadêmico. Integrarão, ainda, a Diretoria, órgãos ou assessorias 

responsáveis pelos serviços de apoio e com atribuições e responsabilidades 

definidas, que serão criados para atender às necessidades oriundas do 

desenvolvimento da Faculdade, após a aprovação do Mantenedor. 

O cargo de Diretor Acadêmico é designado pelo Mantenedor, para um 

mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos. 

São atribuições do Diretor Geral: 

• representar a Faculdade ou promover-lhe a representação em juízo 

ou fora dele, sempre solidariamente com o Mantenedor; 

• coordenar a definição das políticas e o planejamento da atuação 

acadêmica; 

• convocar e presidir o CONSU, tendo, além do seu voto próprio, o voto 

de qualidade; 

• presidir todos os atos acadêmicos a que estiver presente; 

• firmar convênio de natureza cultural entre a Faculdade e entidades 

públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais; 

• mediante solicitação do Mantenedor, submeter ao órgão competente 

oficial a aprovação de novos cursos, o reconhecimento e a renovação 

de reconhecimento dos existentes, as alterações regimentais ou 

qualquer outro assunto de interesse da Faculdade; 

• autorizar as publicações sempre que estas envolvam responsabilidade 

da Faculdade; 
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• promover a elaboração do plano anual da atuação acadêmica e da 

proposta orçamentária e encaminhá-los ao CONSU, ouvido o 

Conselho de Curso; 

• aprovar propostas para admissão de docentes, de pesquisadores e de 

pessoal administrativo, encaminhando-as para deliberação do 

Mantenedor; 

• proceder à lotação, nos órgãos da Faculdade, do pessoal docente e 

técnico-administrativo; 

• encaminhar ao CONSU, no primeiro trimestre de cada ano, relatório 

de contas e das atividades do exercício anterior; 

• designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como 

os ocupantes de cargos ou funções de direção, chefia, coordenadoria, 

assessoramento ou consultoria;  

• exercer o poder disciplinar, no âmbito de sua competência; 

• conferir graus acadêmicos; 

• delegar competências; 

• em caso de relevância e urgência, praticar atos fora de suas 

competências, sempre ad referendum do colegiado competente que, 

por sua vez, analisará tais atos praticados na primeira reunião após a 

prática dos mesmos; 

• exercer quaisquer outras atribuições conferidas por lei, por este 

Regimento ou por delegação superior. 

7.2. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

Abaixo segue a Estrutura Organizacional da  Faculdade de Alta Floresta, 

mostrando a composição dos órgãos e do seu funcionamento. 
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CONSU 
Conselho Superior

DIRETORIA

GERAL

DIRETORIA

ACADÊMICA

Órgãos 
Suplementares

Conselho de Curso CURSOS Coordenadoria de Curso

 

7.3. ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

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: 
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• distribuir encargos de ensino, iniciação pesquisa 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, da iniciação pesquisa e de 

extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSU; 

• 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 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 

frequência 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 sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de 

projetos da iniciação 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 
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• exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 

A coordenação dos cursos sequenciais e de pós-graduação é exercida pela 

Coordenadoria de Curso que contiver maior número de disciplinas oferecidas à 

integralização dos mesmos. 

 

7.4. ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

A Faculdade de Alta Floresta 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 dispõe 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. 

Pode-se 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; 
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• expedir a correspondência da  Faculdade de Alta Floresta; 

• 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. 

 

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  

Faculdade de Alta Floresta; 

• 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, a organização e a limpeza 

do espaço para oferecer um ambiente agradável a todos e também priorizando 

bons alimentos, nutritivos e com opções de escolhas. 

Os estudantes, docentes e colaboradores contam com um espaço chamado 

Centro de Convivência, que 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, cujo espaço serve 

de confraternização, descanso e refeição nos momentos de intervalos. 



 FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2017/2021 

 

Av. Leandro Adorno, s/nº – Caixa Postal n.º 431 – Fone (66) 3512-3300 

CEP 78.580-000 - Alta Floresta-MT - CNPJ 01.330.273/0001-67 

 

Página | 

118 

 

7.5. AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

A Mantenedora é responsável pela Faculdade, perante as autoridades 

públicas e o público em geral, incumbindo-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 Faculdade de Alta Floresta. 

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 Instituição. 
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7.6. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

A Faculdade de Alta Floresta tem como objetivo aprofundar contatos com a 

comunidade, por intermédio dos Cursos, para possibilitar a implantação e 

desenvolvimento de ações por meio: 

• Núcleo de Prática Contábil coordenado por um professor, que poderá ser 

integrado por alunos de todos os períodos (Estágio Curricular e 

Extracurricular). Este núcleo promoverá palestras sobre os atos contábeis 

e Cidadania à população. Tem como objetivo prestar um serviço à 

comunidade e iniciar os alunos na prática forense; 

• ampliação da participação dos alunos na Assistência Contábil prestada 

pela  Faculdade de Alta Floresta, ampliando, assim, o serviço à 

comunidade e a aplicação prática dos conhecimentos teóricos do aluno, 

inclusive realizando estágios externos, através de Convênios firmados 

com os diversos entes públicos e privados; 

• realização de eventos contábeis e culturais que promovam o intercâmbio 

da comunidade interna com acadêmicos e profissionais de relevância no 

mundo da escrituração, possibilitando ao estudante identificar o papel da 

contabilidade no atual quadro social brasileiro e mundial; 

• realização de Cursos de Pós Graduação e Extensão que apoiem a 

atividade acadêmica ou que integrem a Faculdade. 
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8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade de Alta Floresta procura 

compatibilizar os aspectos legais com os de interesses gerenciais, produzindo 

instrumentos de operacionalização adequados ao desenvolvimento institucional e ao 

atendimento dos procedimentos avaliativos do MEC. 

 

8.1. METODOLOGIA UTILIZADAS 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). 

 

8.2. 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 
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comunidade acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da 

sociedade externa a Instituição.  

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 

Faculdade; 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 Faculdade de Alta Floresta 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 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 
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acadêmicos, a Faculdade de Alta Floresta, 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 Instituição 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 Faculdade de Alta Floresta, 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 Faculdade de Alta Floresta 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 Faculdade de Alta Floresta 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 gestão. Com os resultados da 
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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. 

Parte-se 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 tampouco 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. 

A 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 Faculdade de Alta Floresta 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 Instituição 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 
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avaliação institucional de caráter interno e de caráter externo, permitem a 

formulação de diagnósticos confiáveis e um aperfeiçoamento constante do PDI e 

dos Projetos 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 é 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, Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso, conta com 

uma área construída de 3.865 m². 

As instalações são  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 o Centro de Convivência, no centro dos prédios do Campus 

das Faculdades mantida pela União das Faculdades de Alta Floresta - UNIFLOR, 

completado pela Lanchonete ao lado, a fim de 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 ideias, descansar, 

estudar em particular ou em equipe etc. 

As edificações são dotadas de sistema de ar condicionado em todas as salas  

9.2. INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

 

2.10.2.1. Laboratório de Informática 

A política institucional da Faculdade 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  Faculdade 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 
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teóricas. Para tanto, deverão se reportar ao Coordenador de cada Curso, que 

tomará as providências necessárias para atender às solicitações. 

Os equipamentos colocados à disposição da comunidade acadêmica da  

Faculdade de Alta Floresta estão em boas condições de uso. Por outro lado, cuida-

se 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 Faculdade de Alta Floresta disponibiliza 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 deve 

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  Faculdade de Alta Floresta têm 

acesso aos equipamentos disponíveis na IES. 

Os alunos da  Faculdade 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 equipamentos. 

Atualmente, os alunos da  Faculdade 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  Faculdade de Alta Floresta, de onde podem ser 

retirados com o devido agendamento prévio, feito por uma secretária auxiliar. 

A Faculdade de Alta Floresta 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, 
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como televisores, vídeos, retroprojetores, projetores de slides, projetores de 

cinema, data show, 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  

2017 

Ano  

2018 

Ano 

2019 

Ano 

2020 

Ano 

2021 

Computadores Marcas diversas 150 150 150 200 205 300 

Impressoras Marcas diversas 10 10 12 20 20 20 

Projetor 

Multimídia 
Marcas diveras 6 10 10 15 20 20 

Filmadora - 1 1 1 1 1 1 

Copiadora Marcas diversas 2 2 2 3 4 6 

Outros - - - - - - - 

 

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. 

 

9.2.2. Inovações Tecnológicas significativas 

A  Faculdade de Alta Floresta 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. 
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A estrutura de TI da  Faculdade de Alta Floresta está em expansão a fim de 

atender cada vez melhor as necessidades de sua equipe e de seus alunos, cujo 

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, 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. 

 

9.2.3. Biblioteca 

A finalidade da Biblioteca da  Faculdade de Alta Floresta é oferecer suporte 

informacional aos programas de ensino, pesquisa e extensão e destina-se, 

primordialmente, a alunos regularmente matriculados, seus professores, 

empregados e à comunidade em geral para consultas locais. 

Responde pela biblioteca a bibliotecária Daniela Fernanda de Oliveira Matos, 

Mestranda no PPGCI da UNESP, Formada em Biblioteconomia pela UNESP/Marília – 

SP. Grupo de Pesquisa - Formação e Atuação Profissional em Organização da 

Informação CEDHUM - Centro de Documentação Histórica e Universitária de Marília. 

Faculdade de Filosofia e Ciências/UNESP 

A Biblioteca vem confirmar o compromisso da  Faculdade de Alta Floresta 

em tornar-se uma Instituição de Ensino de excelência, sempre em busca do 

conhecimento, proporcionando o avanço das ciências e consequente progresso da 

sociedade na qual está inserida. 
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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 

Faculdade de Alta Floresta; 

• 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) Acervo geral da biblioteca Rosmar Tobias 

 

 
Livros 

Títulos Volumes 

Acervo Geral 10.110 24.919 

Total 10.110 24.919 

 

 

b) 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.  

A Política de Desenvolvimento de Coleção tem como base a representação 

do corpo docente e a participação direta do Bibliotecário e auxiliares de Biblioteca 

da  Faculdade de Alta Floresta na organização e controle desta política. Depois de 

aplicada por um período de três anos, esta política deverá ser avaliada 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 
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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.  

 

c) Horário de funcionamento da Biblioteca 

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 em 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 - - - - 

 

d) 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 4 1 2 2  

ESTAGIÁRIO      

AUXILIARES DE APOIO      

TOTAL 6  1 4 1 

Legenda: 

PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 

 
  



 FACULDADE DE ALTA FLORESTA 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2017/2021 

 

Av. Leandro Adorno, s/nº – Caixa Postal n.º 431 – Fone (66) 3512-3300 

CEP 78.580-000 - Alta Floresta-MT - CNPJ 01.330.273/0001-67 

 

Página | 

131 

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 

e ao Decreto n. 5.296/2004, sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências físicas às dependências de IES, a Mantenedora da  

Faculdade de Alta Floresta 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  Faculdade de Alta Floresta 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. 
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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 

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 linguística dos surdos. 

d) Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, a  Faculdade de Alta Floresta pode 
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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 especialistas; 

• cursos para o entendimento da linguagem dos sinais, LIBRAS. 

e) para a comunidade, há 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  

Faculdade de Alta Floresta, 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; 
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• 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 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 do 

Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso, 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. 
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- 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 infraestrutura física e de apoio. 

- Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional. 

- Contínua adequação da infraestrutura 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; 

• ensino, pesquisa e extensão. 

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 infraestrutura 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. 

 

11.3. 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. 
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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; 

• 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. 

 

 

 

11.4. 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. 
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Receitas 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Anuidades/Mensalid

ades 
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 

Serviços de 

Terceiros 
40.660,62 58.424,89 100.298,07 138.270,98 167.229,46 

Subtotal 1 
972.004,33 

1.396.664,4

5 
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 
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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 

1.153.620,2

5 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 


