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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

A Faculdade do Sul da Bahia-FASB, instituição de ensino superior, 

originária do Instituto Francisco de Assis, fundado em 1988, implantada no município 

de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, mantida pela Fundação Francisco de Assis, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 21 de março de 

2000, credenciada pela Portaria MEC nº 944, com sede social na Rua Sagrada 

Família, nº 120, Bairro Bela Vista, CEP. 45.995-282, inscrita no CNPJ nº 

03.760.257/0001-30. Tem seus atos constitutivos registrados no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Teixeira de Freitas, sob nº 373, às fls. 54 

do Livro A-2, datado de 18 de abril de 2000, com sua constituição (Conselho) 

alterada pela Ata da Assembleia Geral Ordinária nº 15, de 2015, com funcionamento 

nos períodos diurno e noturno, regida pela legislação do Sistema Federal de Ensino, 

pelo seu Regimento, pelo Estatuto da Mantenedora e pelas Resoluções emanadas 

de seu Conselho Superior. 

A Fundação Francisco de Assis iniciou suas atividades no campo do 

ensino de graduação em agosto de 2001, com a implantação dos cursos de 

graduação de Administração Geral, Administração com habilitação em Marketing e 

Turismo. Em setembro do mesmo ano, iniciaram-se os cursos de Ciências Contábeis 

e Pedagogia. Em seguida, de forma sucessiva, foram autorizados os cursos de 

Normal Superior, Direito, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Filosofia, Tecnologia em Ecoturismo, 
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Engenharia de Produção, Enfermagem, Tecnologia em Petróleo e Gás, Tecnologia 

em Agronegócio, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Biomedicina, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil e Tecnologia em Gestão 

Comercial. Atualmente, a FASB conta com os seguintes cursos em funcionamento: 

Direito, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Civil, Enfermagem e Biomedicina. Os 

pressupostos que balizaram sua criação foram a prestação de serviços de ensino 

superior e cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de extensão, 

desenvolvimento da cultura e da educação, por intermédio de canais de radiodifusão 

cultural, educativa, conforme destacado na missa institucional. Em 2002, teve início 

o funcionamento dos cursos de pós-graduação lato sensu, com destaque para o de 

Docência Superior, criado, sobretudo, para formação de docentes de ensino 

superior, com inegável qualidade. Este curso, além de tantos outros, atravessou os 

anos e continua a contribuir para a formação de egressos e profissionais das mais 

diferentes áreas do conhecimento. 

Em vista disso, desde sua instalação, a Fundação Francisco de Assis 

alicerçou seus pressupostos nos valores cristãos, no estímulo à formação do homem 

como um ser pensante, crítico e reflexivo. O ano de 1988 foi o marco de sua atuação 

na área da educação, com portfólios que se iniciavam na educação infantil e 

finalizavam como pré-vestibular, desencadeado num projeto avançado, que interagiu 

com as rápidas alterações ocorridas à época, inclusive no seu permanente diálogo 

com a sociedade, no âmbito cultural e sociopolítico. 

Desde sua fundação e, especialmente, na contemporaneidade, a IES 

desenvolve os valores considerados basilares à aplicação da educação nas áreas 

onde atua, tais como, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, experiências a 

partir de laboratórios, promoção de talentos, implantação de novas metodologias, 

adoção de tecnologias aplicadas à educação, capacitação intensificada do corpo 

docente e do corpo técnico-administrativo, incentivo à busca incessante do 

conhecimento e integração família-faculdade-comunidade. Sua atuação envolve 

cidades circunvizinhas de três estados brasileiros: Minas Gerais (leste), Bahia 

(Extremo-Sul) e do Espírito Santo (norte), integrando um complexo educacional que 

absorve, hoje, cerca de 1.600 alunos. 
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A cidade de Teixeira de Freitas, onde a FASB se encontra inserida, 

pertence a um dos espaços mais ricos da Bahia: o extremo sul. É a cidade com 

maior polo comercial da região, sendo o 12º município em crescimento proporcional. 

Atualmente, possui a maior população de toda a região. Seu crescimento 

diversificado abrange todo o ciclo da produção de celulose (plantio, colheita, 

transporte e produção), indústria, prestação de serviços, agropecuária, comércio, 

turismo e silvicultura. O extremo sul é composto por vinte e um municípios em ativo 

desenvolvimento, do qual fazem parte, além de Teixeira de Freitas, Alcobaça, 

Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, 

Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto 

Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabrália e Vereda, com uma área total de 30.420 

hm2. 

O corpo discente é formado por alunos oriundos da cidade de Teixeira de 

Freitas e entorno, sendo que a maioria deles das cidades circunvizinhas, com 

distância que vão até 150 km. A maior parte destes é formada por trabalhadores, ou 

seja, aqueles que frequentam o curso no turno noturno. Em geral, são alunos das 

classes “B”, “C” e “D”, com grande carência para bolsas de estudos, sobretudo os 

das duas últimas classes. A maioria da população destas cidades tem baixo poder 

aquisitivo e, mesmo com a grande oferta de cursos, existe parcela significativa de 

demanda reprimida para algumas áreas, ainda não contemplada nos portfólios de 

cursos oferecidos pela IES. Além disso, é grande o número de alunos, na região, 

que concluem o Ensino Médio. 

Com vistas ao fortalecimento das relações entre a Faculdade do Sul da 

Bahia e a comunidade externa, ainda no ano de 2002, foi criado o Núcleo de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão-NUPPE, o qual, desde então, tem oferecido cursos 

de pós-graduação lato sensu, nas áreas de conhecimento que dialogam com os 

cursos oferecidos pela IES, bem como tem procurado atender às demandas de 

empresas, de natureza vária, instituições da área de saúde, criando, dessa forma, 

cursos de especialização, o que vai ao encontro de sua vocação, que é também a 

formação continuada de seus egressos e de todos quantos veem nos cursos da 

FASB uma oportunidade para seu aperfeiçoamento pessoal e profissional.  
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Dentre os cursos de especialização oferecidos pelo NUPPE, em 2014 e 

2015, destacam-se: nas áreas de Saúde: Análises Clínicas e Toxicológicas com 

ênfase em Biotecnologia, Auditoria e Gestão de Sistemas de Serviços de Saúde 

Integrado e Enfermagem Obstétrica; na de Administração: MBA em Gestão de 

Negócios e Pessoas e MBA em Gestão Financeira,  Controladoria e Auditoria; na 

das Engenharias: Engenharia de Segurança no trabalho; na do Direito: Direito Civil e 

Processo Civil; e na da Educação: Docência Superior. 

A conjugação dos trabalhos realizados pela Fundação tem colaborado 

para as organizações, seus funcionários e demais profissionais, de modo que 

estejam mais aptos a responder aos crescentes desafios, contribuindo para a 

modernização e competitividade das instituições, bem como para o avanço da 

sociedade brasileira. 

Ao longo de sua atuação, na educação, a Fundação Francisco de Assis 

tem ampliado a oferta de cursos no ensino superior, como imperativo diante da 

contemporaneidade e a Fundação se coloca nesse contexto como instituição atenta 

às transformações atuais, constituindo-se em opção à demanda de formação 

profissional. 

Diversos egressos, tanto dos cursos de graduação como dos de pós-

graduação, mantiveram e mantêm, ao longo deste período, um intenso 

relacionamento com os programas institucionais e as coordenações dos diferentes 

cursos, me diante a realização de cursos de aperfeiçoamento, parcerias 

estabelecidas com órgãos públicos e privados, para formação continuada, 

atualização de mão de obra qualificada, projetos de pesquisa e consultoria, bem 

como convites para palestras em seminários, congressos, simpósios, fóruns, 

jornadas pedagógicas, oficinas etc. Contudo, estes profissionais enfrentam novos 

desafios que exigem um contínuo aprimoramento para o qual a Fundação Francisco 

de Assis e as demais IES devem estar atentas e para o qual podem contribuir 

decisivamente. 

Essa conquista resultou da estratégia de desenvolvimento institucional 

elaborada pela Fundação Francisco de Assis, através de sua mantida, Faculdade do 

Sul da Bahia, que incluiu a formação de um qualificado grupo de professores e 

pesquisadores, assim como também pessoal do administrativo, um projeto 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA – FASB 

                                                     Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 

Faculdade do Sul da Bahia - FASB 10 

pedagógico e de pesquisa consistente, além das atividades que procuram estreitar, 

cada vez mais, o laço que une o ensino, a pesquisa e a extensão. Estas ações 

revelam a constante preocupação da Fundação Francisco de Assis em possuir visão 

de integração contínua entre essas atividades. 

A série histórica de ingressos nos cursos ofertados pela Fundação 

Francisco de Assis, nos âmbitos da graduação e da pós-graduação, demonstra o 

progressivo crescimento da Mantenedora, que se sobressaiu em suas áreas de 

atuação fundamentalmente pela excelência na qualificação de sua equipe de 

docentes, infraestrutura e recursos pedagógicos e tecnológicos. 

Na trajetória dessa ação educacional que visa à consecução de ações 

que resultam no fortalecimento institucional, em âmbito administrativo, 

organizacional e, essencialmente, na melhoria das atividades relacionadas ao 

ensino, pesquisa e extensão, tornou-se imperativo a consolidação do papel 

educacional da Fundação Francisco de Assis, daí sua constante preocupação em 

perceber, através das sinalizações que o mercado aponta, novas necessidades de 

implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, atendendo-

se, assim, o que está previsto no plano de desenvolvimento estratégico no que diz 

respeito à autorização de novos cursos. 

O certo é que a implantação da Faculdade do Sul da Bahia determinou 

um novo marco histórico em busca da constante adequação às profundas mudanças 

advindas das conjunturas internas e externas às Instituições e às consequentes 

mudanças pelas quais tem passado o sistema de gestão das instituições de ensino 

superior. 

O compromisso da Fundação Francisco de Assis foi, portanto, desde 

sempre, desenvolver um projeto de educação que atendesse aos sujeitos e à 

sociedade, buscando contribuir com a formação de profissionais com capacidade 

técnica, autonomia intelectual, senso de justiça e humanidade, a partir da construção 

do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão. 

Em seus cursos superiores, a Faculdade do Sul da Bahia-FASB oferta 

serviços educacionais, com padrão de excelência, estrutura física capaz de atender 

todas as necessidades dos corpos docente e discente e acervo bibliográfico que 

contribua para uma educação com qualidade, formal e política, de maneira dinâmica 
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e progressiva. Isto pode ser constatado através de parcerias firmadas pela FASB, 

com o setor público e o mercado produtivo. Essas parcerias representam, em última 

análise, o reconhecimento daqueles setores, às ações e propostas da instituição. 

Todas as ações, portanto, de promoção do conhecimento encontram respaldo nas 

melhores empresas regionais, com o patrocínio efetivo das atividades, seja através 

da inserção, em seus quadros de pessoal, de funcionários efetivos, seja por 

intermédio do alto índice de recepção aos estagiários dos mais diferentes cursos da 

IES, ou até mesmo de efetivas parcerias nos campos da consultoria, assessoria etc. 

 

 

1.2 Missão, Visão, Valores  

 

 

Missão  

“Promover o conhecimento, com inovação, nos limites da ética e dos 

valores cristãos, formando profissionais críticos, socialmente responsáveis e que 

contribuam para a consolidação do desenvolvimento regional e do nosso país.” 

 

 

Visão 

“Ser credenciada como Centro Universitário e reconhecida pela 

excelência de suas ações na promoção do conhecimento e do desenvolvimento 

regional e nacional.” 

  

 

Valores Institucionais 

Busca permanente da inovação; 

Compromisso com o desenvolvimento regional; 

Compromisso Social; 
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Compromisso com os valores cristãos; 

Ética e seriedade em suas relações; 

Participação e compromisso com o projeto institucional; 

Respeito à individualidade e ao pluralismo cultural e étnico-racial; 

Responsabilidade com o meio ambiente; 

Satisfação de Alunos, Professores e Funcionários. 

 

 

1.3 Objetivos e Metas da Instituição (descrição e quantificação) 

 

A Faculdade do Sul da Bahia - FASB entende que o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) é produto da construção de todos os atores 

envolvidos em sua atividade-fim. Portanto, pressupostos como coletivo, conjunto, 

classe e abrangência são ferramentas de incidência palatável nas discussões 

ocorridas por ocasião de sua formatação. 

Desta forma, os objetivos e metas elencados abaixo são organismos 

gestados naquelas discussões e, como elementos nascidos do desejo e da 

experiência da classe educacional, servirão como base para a atuação, crescimento 

e construção da identidade da FASB nos próximos cinco anos. 

Em sua trajetória de atividades, a Faculdade do Sul da Bahia prioriza os 

seguintes objetivos institucionais macros: 

I. Atuar na discussão, criação e promoção de processos educacionais, no 

desenvolvimento social e na radiodifusão, sem a finalidade de lucro. 

II. Prestar serviços consonantes com a atividade profissional em geral, em todas 

as áreas de conhecimento, do Ensino Superior, Pós-Graduação lato sensu e cursos 

de extensão. 

III. Possibilitar estudos que demonstrem as condições sociais da população, e 

possibilitar soluções que proporcionem a melhoria e o desenvolvimento social. 

IV. Planejar, coordenar e implantar atividades de integração e envolvimento 

daniel.zaniqueli
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sociocultural, neles inclusos os procedimentos de elaboração de projetos e de 

ampliação dos horizontes sociais. 

V. Colaborar com os setores públicos e privados na obtenção de meios que 

promovam a realização dos benefícios de interesse social. 

VI. Representar ações nas entidades de ensino em procedimentos 

correlacionados à proteção dos direitos e interesses de seus Colaboradores, Corpo 

Docente e Discente, em qualquer instância administrativa e judicial. 

VII. Proporcionar assessoria aos Colaboradores, Corpos Docente e Discente, na 

melhoria do desempenho das atividades e interesses coletivos. 

VIII. Promover cursos, seminários e palestras que objetivem a capacitação 

profissional, cultural e social de seus Colaboradores, Corpo Docente e Discente, no 

que tange às premissas e valores da Instituição. 

IX. Atuar sem discriminação política, racial, religiosa ou social. 

X. Atuar na área de Radiodifusão, observando os preceitos educativos, de 

divulgação social e cultural, objetivando o benefício público, a administração das 

atividades, programas, pesquisas e desenvolvimento, produzindo e transmitindo 

eventos. 

XI. Possibilitar e estruturar e administrar serviços especiais de retransmissão ou 

distribuição de sinais de televisão, atividades, programas, pesquisas e eventos em 

regime simultâneo, não simultâneo, misto e televisão a cabo, com finalidade 

educativa, de divulgação social, cultural e em benefício público. 

XII. Publicar revistas, livros, jornais e periódicos para apoio e divulgação de 

atividades de pesquisa, tais como: anais de eventos, produção técnica e acadêmica, 

além de iniciação científica e eventos relacionados à atividade-fim. 

XIII. Fundar, manter e administrar entidades, obras de serviços, centros culturais, 

museus, bibliotecas, creches e centros de lazer, sem fins lucrativos. 

XIV. Instituir e conceder bolsas de estudos e estágios. 

XV. Instituir cursos de formação profissional nas diversas áreas do conhecimento, 

de acordo com as demandas e necessidades da comunidade. 

XVI. Patrocinar e divulgar eventos culturais, exposições, espetáculos e festivais de 

arte, de música e de teatro. 

XVII. Realizar, desenvolver, estimular e apoiar pesquisas, planos e projetos em 

todas as áreas de conhecimento e cultura, especialmente aqueles que configurem 

daniel.zaniqueli
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como processos de extensão acadêmica e apoio à comunidade. 

XVIII. Contratar e estabelecer parceria com terceiros para os serviços técnicos e/ou 

especializados não desenvolvidos e necessários em suas atividades, além de 

convênios de cooperação técnica, ajuda mútua, transferência de tecnologia e 

aquisição de know-how. 

Para os próximos 5 (cinco) anos, a FASB pretende continuar 

desenvolvendo suas atividades no ensino superior, através de cursos presenciais e 

a distância, contribuindo para o desenvolvimento nos âmbitos regional e nacional.   

Para orientar o desenvolvimento de suas atividades, a Instituição define 

seus objetivos, metas, ações, indicadores de desempenho, caracterizando-os nos 

cinco eixos, de acordo com a Nota Técnica Nº 14/2014 – 

CGACGIES/DAES/INEP/MEC, em cujo bojo se acham contempladas as dez 

dimensões referenciadas no marco legal do SINAES (Artigo 3º da Lei nº 10.861), 

quais sejam: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, que corresponde à 

dimensão 8 (Planejamento e Avaliação); Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, que 

contempla as dimensões 1(Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 

(Responsabilidade Social da Instituição); Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, no qual 

abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão), 4 

(Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes); Eixo 

4 – Políticas de Gestão, compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira); e Eixo 5, 

que contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física). 

 

Para melhor acompanhamento dos Objetivos e Metas previstas, a 

Instituição, em seu Plano de Metas e Ações, indica o(s) órgão(s) responsável(eis) 

pela condução das diversas ações previstas e submete periodicamente os 

resultados à CPA. 
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DIMENSÃO I - A Missão e o PDI 
 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável Cronograma 

Consolidar os pilares 
estratégicos 
institucionais 
(missão, visão e 
valores) e os 
documentos de 
referência 
MEC/INEP e 
CNE/CES, CONAES 
 

Capacitar 100% dos 
colaboradores para o 
exercício de suas 
atividades, atendendo 
às políticas 
institucionais da 
FASB e aos 
documentos de 
referência do 
MEC/INEP, CNE/CES 
e CONAES 

Divulgação da identidade corporativa da 
FASB – missão, visão e valores. 

Identidade corporativa explicitada 
em espaços da FASB 

Mantenedora 
Direções 

CPA 
 

Permanente 
 

Divulgação do PPI, mostrando sua aplicação, 
entre outros, nos projetos de Ensino, 
Pesquisa (Iniciação Científica) e Extensão, no 
atendimento ao discente, na contratação, 
qualificação e avaliação docente, na gestão, 
no relacionamento com a comunidade. 

Avaliação positiva da FASB 
(Avaliação Institucional) e dos 
cursos por Comissões Externas 
do INEP/MEC 
 

Utilização e divulgação dos documentos de 
referência do MEC/INEP, CNE/CES e 
CONAES  para a gestão das IES 

Documentos de referência 
MEC/INEP e CNE/CES 
disponibilizados no site 
institucional 

Implementação do 
PDI 
 

Utilizar o PDI como 
documento de 
referência para as 
ações institucionais 
 

Definir orçamento comprometido com as 
metas e cronograma do PDI 

Planejamento orçamentário 
vinculado ao PDI 

Avaliação sistemática do cumprimento das 
Metas e Ações previstas no PDI 

Metas programadas e executadas 
conforme cronograma – CPA 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Planejamento Orçamentário > execução orçamentária;  

II. Relatório da CPA; 

III. Instrumento de Avaliação de Desempenho (Recursos Humanos). 
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DIMENSÃO II - Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós–graduação, a extensão e as respectivas formas de 
operacionalização, incluindo os procedimentos para o estímulo para a produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 
monitoria e demais modalidades. 

 

Política de Ensino: 

Objetivo Meta Ações 
Indicador de 
Desempenho 

Responsável Cronograma 

Capacitar gestores dos 
cursos, corpo docente e 
o corpo técnico 
administrativo para 
atuação em 
consonância com o PPI 
da FASB, os 
documentos de 
referência do 
MEC/INEP, CNE/CES e 
CONAES 

100% dos Gestores dos 
cursos, corpo docente e 
técnico administrativo, 
atuando em 
conformidade com o PPI 
da FASB e com os 
documentos de 
referência do MEC/INEP, 
CNE/CES e CONAES 

1 - Propagação e debates das 
concepções filosóficas da Instituição 
explicitadas no PPI, orientando sua 
aplicação em todas as atividades da 
instituição e, em especial, nos cursos; 
2 - Fortalecimento dos objetivos 
institucionais da FASB e a sua relação 
com o perfil do egresso, 
caracterizando sua aplicação em cada 
curso, através de debates e palestras; 
3 - Fortalecimento da coerência entre 
os objetivos do curso e a organização 
curricular; 
4 - Manutenção da coerência entre o 
perfil do egresso e a organização 
curricular; 
5 - Fortalecimento da coerência entre 
as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
demais legislações pertinentes com a 
organização curricular de cada curso; 
7 - Divulgação e manutenção da 
política de avaliação de curso e os 
instrumentos de avaliação. 

Reconhecimento da 
Instituição e dos cursos 
por Comissões Externas 

Direção 
Acadêmica, 

Coordenadores de 
Curso e CPA 

Permanente 

Implantar a cultura da 
Avaliação Sistêmica 

Avaliação do PPC  100% 
contínua 

1 - Realização da avaliação 
sistemática dos PPC, através do 

Resultado do ENADE  
maior ou igual a 3 

Coordenador de 
curso, NDE e CPA 

Permanente 
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Colegiado de curso e com o apoio do 
Núcleo Docente Estruturante – no que 
se refere à atualização, tanto em 
conteúdo quanto em metodologia; 
2 - Garantia da avaliação do curso e 
da IES na ótica do discente; 
3 - Garantia da avaliação do curso e 
da IES na ótica do egresso; 
4 - Definir ações decorrentes dos 
resultados obtidos nas avaliações. 

Promover a formação 
do aluno numa visão 
generalista, evitando a 
fragmentação do 
conhecimento. 

80% das atividades 
acadêmicas planejadas e 
executadas de forma 
interdisciplinar, 
superando a 
fragmentação da 
informação. 

Fomentação das atividades 
interdisciplinares nos cursos de 
graduação como: projetos 
integradores, trabalhos de campo, 
visitas, técnicas, seminários de 
natureza interdisciplinar, estudos de 
caso e outros. 

Resultado do ENADE 
maior ou igual a 3 
 

Coordenador de 
curso, NDE 

Permanente 

Incentivar a educação 
continuada 

Promover 20% da 
participação de egressos 
em programas de 
Educação Continuada: 
pós – graduação lato 
sensu oferecidas pela 
FASB e cursos de 
extensão 

Realização de Seminários, Encontros, 
Congressos, Semana Científica, 
Palestras e Debates como instrumento 
de conscientização para a Educação 
Continuada, fomentando o desejo e a 
necessidade de continuidade dos 
estudos. 

1 - Incremento de 5% 
ao ano no número de 
alunos envolvidos em 
projetos de iniciação 
científica e de extensão; 
2- Captação de, pelo 
menos, 5% dos 
egressos de cada ano 
para Programa de Pós-
graduação lato sensu 
oferecidos pela FASB 

Coordenação de 
Curso, NDE e 

NUPPE 
 

Permanente 

Definir as Atividades 
Complementares como 
relevantes no processo 
de formação do aluno 

Dar ao componente 
curricular Atividades 
Complementares 100% 
de relevância, a fim de 
fortalecer as disciplinas, o 
estágio e os trabalhos de 
conclusão de curso, 
configurando-os como 
espaço para a formação 

1 - Incentivo para a realização de 
projetos de iniciação científica e 
extensão, configurando – os como 
Atividades Complementares de 
relevância; 
2 - Explicitação nos PPC’s do 
compromisso  das Atividades 
Complementares na formação dos 
alunos; 

Atividades 
interdisciplinares 

programadas pelo 
colegiado e descritas no 
relatório anual da CPA 

como de avaliação 
positiva 

Colegiado de 
curso, NDE, CPA 

Permanente 
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diferenciada e 
flexibilidade curricular 

3 - Incentivo à participação de alunos 
em Encontros, Conferências e 
Congressos; 
4 - Incentivo à participação de alunos 
em atividades de prática profissional 
extracurriculares. 

Diminuir a evasão de 
alunos por falta de 
condições acadêmicas 
de efetuar os estudos 

Manter política de 
nivelamento 

Acompanhar o desempenho dos 
alunos em cada avaliação, cuidando 
para a execução das atividades de 
Nivelamento, se possível ainda 
durante o processo. 

Reduzir a taxa de 
evasão em pelo menos 

50 % 

Coordenação de 
Curso 
NDE 

SOEP 

Permanente 

Aumentar a oferta de 
cursos de graduação  
 

Criar cursos de 
graduação para atender 
às necessidades de 
capacitação de recursos 
humanos, para o 
desenvolvimento 
econômico e social da 
região onde a IES se 
encontra inserida. 

1 - Realização do levantamento de 
demanda por novos cursos; 
2 - Desenvolvimento dos Projetos 
Pedagógicos; 
3 - Implantação de infraestrutura. 

Curso autorizado, 
processo seletivo 

executado e matrículas, 
configurados dentro do 

número de vagas 
estabelecido no PPC 

Mantenedora 
Direções 

2014 a 2018 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatórios das Comissões Externas de Avaliação;    

II.  Parecer do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso                          

III. Análise estatística e analítica da movimentação de alunos por curso.  

 

 

 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA – FASB 

                                                     Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 

Faculdade do Sul da Bahia - FASB 19 

 

Política de Extensão: 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

1 - Promover a 
democratização do 
conhecimento 
acadêmico e a 
participação efetiva da 
FASB na comunidade, 
através de Atividades de 
Extensão, 
preferencialmente de 
cunho interdisciplinar, 
que propiciem uma visão 
integrada da realidade 
social. 
2 - Atender às demandas 
sociais da região de 
inserção da FASB, 
articuladas com as 
políticas e prioridades 
institucionais. 

Manter Programa de 
Extensão com a 
participação de 40% 
do corpo docente e 
discente. 

Definição das atividades de extensão 
como relevantes nos projetos 
pedagógicos dos cursos, evidenciando-
a no regulamento de Atividades 
Complementares, Atividades 
Acadêmico-Científico-Culturais e 
Práticas Formativas. 

Aumento da participação dos 
alunos em atividades de 
extensão (5% ao ano) 

Coordenações 
de Curso, de 
Ensino e de 
Extensão 

NDE 

Permanente 

Incentivo à articulação dos cursos com 
a comunidade, mediante adoção de 
convênios que propiciem campos de 
formação e prestação de serviço. 

Extensão do número de 
acordos e convênios para 
toda a região de influência da 
FASB 

Coordenações 
de Curso, de 
Ensino e de 
Extensão 

NDE 

Organização de encontros científicos, 
abertos à participação da comunidade, 
de natureza interdisciplinar, dando 
ênfase à discussão de problemas de 
interesse da região de influência da 
FASB. 

Organização de pelo menos 
um evento acadêmico 
semestral para discussão de 
temas de interesse 
institucional e da comunidade 
de influência da FASB 

Coordenações 
de Curso, de 
Ensino e de 

Pesquisa 
NDE 

Direção 
Acadêmica 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatório do parceiro conveniado;  

II. Parecer da CPA. 
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Política de Pesquisa (Iniciação Científica): 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Promover a participação 
efetiva de docentes e 
discentes da FASB no 
desenvolvimento de 
projetos de iniciação 
científica voltados, 
(sempre que possível) 
para o estudo e 
resolução de problemas 
da região de influência 
da Instituição 

Atribuir à iniciação 
científica relevância 
especial para o 
processo de formação 
dos alunos. 

Desenvolvimento da iniciação cientifica 
de forma marcante nos projetos 
pedagógicos, evidenciando-a no 
Regulamento de Atividades 
Complementares. 

Associar a cada docente da 
FASB com titulação de 
Mestre, pelo menos 1 (um), e 
a cada docente Doutor, pelo 
menos 2 (dois) projetos de 
iniciação científica orientados 
por ano com resultado aceito 
para divulgação  em encontro 
científico. 

Coordenações 
de Curso, NDE 

2015 

Realização do Encontro Anual de 
Iniciação Científica, de abrangência 
regional, para apresentação e 
intercâmbio de trabalhos de iniciação 
científica. 

Coordenações 
de Curso, de 
Ensino e de 

Pesquisa 
NDE 

Permanente 

Permanente estímulo à participação de 
alunos e docentes em Encontros, 
Conferências e Congressos, para 
apresentação de trabalhos 
desenvolvidos nos cursos de graduação 
da FASB. 

Permanente 

Definição da participação diferenciada 
de docentes em atividades de 
orientação de projetos de Iniciação 
Científica como relevante para fins de 
avaliação de desempenho e progressão 
na carreira. 

2015 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Carta de aceite de trabalho para divulgação em encontro científico;  

II. Avaliação positiva dos alunos em relatório de avaliação conduzido pela CPA; 

III. Aumento efetivo do número de publicações docentes. 
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Política de Pós-graduação: 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Contribuir para a 
qualificação de recursos 
humanos, através da 
oferta de cursos dentro 
do Programa de 
Educação Continuada. 

Ampliar em 40% a 
oferta do ensino de Pós-
Graduação lato sensu 
(Educação Presencial e 
Educação a Distância) 

Criação/oferta de novos cursos de pós-
graduação Lato sensu 

Ofertar a cada ano pelo 
menos dois novos cursos 
com turmas preenchidas 
dentro das vagas definidas e 
com avaliação positiva dos 
alunos 

Mantenedora 
Direções 
NUPPE 

Permanente 

Levantamento das necessidades de 
qualificação das empresas da região 
para consolidação de parcerias. 

Mantenedora 
Direções 
NUPPE 

Permanente 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatório de CPA; 

II. Relatório de Avaliação dos Alunos ao final de cada módulo e ao término do curso; 

III. Relatório de Avaliação dos docentes dos cursos de pós-graduação. 
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DIMENSÃO III - A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição 
em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural. 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Estruturar atividades de 
responsabilidade social, 
considerando os 
impactos 
administrativos, 
financeiros e 
socioculturais desse 
processo, nos seguintes 
campos: 
1 - Desenvolvimento 
Econômico e Social; 
2 - Defesa do Meio 
Ambiente, 
3 - Inclusão Social 
4 - Defesa da Memória 
Cultural e Patrimônio 
Cultural 

Contribuir para o 
Desenvolvimento 
Econômico e Social e 
Defesa do Meio 
Ambiente da região de 
inserção da FASB, 
estimulando a inclusão 
dos temas como de 
especial importância 
nos PPC e nas ações 
do NUPPE. 

Criação de programas de parcerias 
com instituições públicas e privadas 
para desenvolvimento de atividades de 
qualificação de recursos humanos, 
buscando a Inclusão Social 

Reconhecimento da 
Instituição pela comunidade 
como Socialmente 
Responsável 

Mantenedora 
Direções 

Coordenações 
Permanente 

Desenvolvimento de atividades de 
extensão direcionadas para o 
atendimento de necessidades de 
instituições de cunho social. 

Realização de atividades de Extensão, 
através de parceria, voltadas para a 
defesa do Meio Ambiente. 

Realização de atividades de Iniciação 
Científica voltadas para a solução de 
problemas de interesse econômico e 
social e defesa do Meio Ambiente. 

Contribuir para a 
preservação da 
Memória Cultural e do 
Patrimônio Cultural da 
região 

Apoio às ações de defesa da Memória 
Cultural e do Patrimônio Cultural 
propostas pela sociedade. 

A FUNDAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS, mantenedora da FACULDADE DO SUL DA BAHIA-FASB, foi reconhecida pela LEI MUNICIPAL Nº 599/2011 
DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, como sendo de UTILIDADE PÚBLICA. Também a LEI ESTADUAL Nº 12.339 DE 26 DE JULHO DE 2011, publicada no 
DOU do Estado da Bahia em 27 de julho de 2011, pelo mesmo motivo.  

A Fasb é membro efetivo do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Descobrimento, uma Unidade de Conservação Ambiental de Proteção Integral, cujo 
representante é o Prof. Nelson Motta, Diretor Executivo. 

A IES tem, ainda, assento nas Câmaras Técnicas de Infraestrutura e da de Pesquisas e Educação Ambiental, do referido Parque Nacional.  
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A UC, situada no município de Prado, integrante da região de influência da Fasb, está inserida no corredor ecológico das Reservas de Mata Atlântica da 
Costa do Descobrimento, com exemplares de espécies ameaçadas de extinção e com grande potencial para o ecoturismo. É gerida pelo ICMBio, Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão ligado ao IBAMA, e seu Conselho é composto, além de membros dos órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual e Municipal, de representantes do mundo acadêmico, das Comunidades Indígenas e de Associações e Organizações-não-
governamentais locais ligadas a atividades de turismo e produção agrosilvopastoril, que atuam na zona de amortecimento do Parque. 

 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatório de CPA; 

II. Manifestação da comunidade através dos meios de comunicação. 
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DIMENSÃO IV - A comunicação com a sociedade 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Fortalecer a marca 
FASB 

Garantir visibilidade às 
atividades da Instituição 
favorecendo o processo 
de inserção regional 
definido no PPI  
 

 
Desenvolvimento de estratégias de 
marketing interna e externa que 
possibilitem:   
1 - Aos alunos e funcionários 
manterem-se  inteirados das atividades 
da FASB e dos resultados obtidos;  
2 - Garantia de  visibilidade às 
atividades de sucesso dos professores 
e alunos;  
3 - Divulgação do diferencial 
competitivo. 

Site institucional atualizado, 
priorizando: 
a) Relação de normas e 
resoluções dos órgãos 
colegiados; 
b) Manual do candidato; 
c) Guia acadêmico com 
calendário; 
d) Guia do Coordenador; 
e) Guia do Professor; 
f) Formação e 
Experiência Profissional 
docente; 
g) Súmula dos Projetos 
Pedagógicos de Curso; 
h) DCNs; 
i) Edital de Iniciação 
Científica; 
j) Manual de 
Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos da FASB; 
k) Projetos de Extensão; 
l) Cursos de Extensão; 
m) Cursos de pós-
graduação, 
n) Participação de 
docentes e discentes em 
Encontros, Conferências e 
Congressos 

Mantenedora, 
Direções, 

Coordenações 
de Curso e 

Setor de 
Marketing Permanente 

Disponibilizar para o 
corpo discente o 
conjunto de normas 
institucionais e 
documentos de 
referência 

Socializar 100% das 
ações institucionais, 
propiciando ao corpo 
social  o conhecimento 
do conjunto de normas 
que regulamentam a 
existência da FASB  

Divulgação da identidade corporativa 

 
Divulgação das Políticas Institucionais 
constantes do PPI 

Divulgar o Plano de Metas e Ações 

Disponibilização do Guia Acadêmico 
para comunidade interna e externa. 
Divulgação do Manual do Candidato ao 
Processo Seletivo 

Divulgação da síntese dos PPC’s 
(Objetivo, Perfil do Egresso, 
organização curricular, infraestrutura) 
dos cursos oferecidos. 

Divulgação da formação e da 
experiência profissional do corpo 
docente 

Divulgação da produção científica dos 
docentes e discentes 

Divulgação das resoluções do 
Conselho Superior e dos colegiados de 
curso. 
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Socialização das DCN”s de cada curso 
e do Catálogo Nacional de Cursos de 
Tecnologia 

Divulgação/estudo dos Instrumentos 
para reconhecimento/renovação de 
reconhecimento e recredenciamento 
institucional 

Envolvimento dos Diretórios 
Acadêmicos em todas as ações 
desenvolvidas na Faculdade. 

Fortalecer a 
comunicação com a 
comunidade interna e 
externa. 

Aumentar a 
comunicação com a 
comunidade interna e 
externa 

Canal fale conosco através do site 
institucional e pelos telefones do Call 
Center 

Serviços do Call Center 
implantados e utilizados como 
instrumento de percepção e 
avaliação das atividades 

Mantenedora 
Setor de 

Marketing 
Permanente 

Manutenção do serviço de 
Comunicação Social – Marketing 
Interno e Externo 

Setor de Marketing 
Mantenedora 

Setor de 
Marketing 

Permanente 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatório de CPA; 

II. Manifestação do corpo social quanto ao acesso às informações da FASB; 

III. Relatório analítico das ações originadas na Ouvidoria. 
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DIMENSÃO V - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

Objetivo Meta Ações 
Indicador de 
Desempenho Responsável  Cronograma 

Atender às Políticas de 
Contratação de Corpo 
Docente, de Avaliação 
de Desempenho e aos 
indicadores de qualidade 
definidos nos 
instrumentos de 
referência do MEC 

Compor  corpo docente 
com Titulação e Regime 
de Trabalho adequados 
aos referenciais de 
qualidade previstos nos 
instrumentos de 
referência MEC/INEP. 
35% de Mestres e 
Doutores e 50% de 
tempo Parcial e Integral 

Divulgação dos mecanismos para a seleção, 
contratação, qualificação e avaliação do corpo 
docente 

NDE e corpo docente 
de cada curso de 
acordo, pelo menos, 
com o referencial 
mínimo de qualidade 
definido pelo MEC para 
formação Docente e 
Regime de Trabalho 

Direção, 
Coordenações 

de curso 
Permanente 

Apoio aos docentes matriculados em 
programas de Mestrado e Doutorado 
recomendados pela CAPES. 

Mantenedora 
Direção 

Permanente 

Acompanhamento do corpo docente de cada 
curso quanto à titulação, experiência 
profissional, integração aos objetivos do curso 
e perspectiva de qualificação 

Direção 
Coordenações 

de curso 
Permanente 

Promover a avaliação de desempenho 
docente 

CPA 1 vez ao ano 

Proporcionar apoio 
pedagógico aos 
docentes 
 

Orientação do corpo docente para elaboração 
de objetos de aprendizagem centrados no 
aluno 

Direção 
Coordenações 

Permanente 

Apoio pedagógico na construção dos planos 
de ensino, plano de aula e estratégias 
metodológicas de ensino e de avaliação 

Direção 
Coordenações 

Permanente 

Estimular a produção 
docente, definindo 
indicadores de 
progressão compatíveis 
com os objetivos 
institucionais da FASB 
 

Implementar 100% o 
Plano de Carreira 
Docente 

Definição de regras que permitam remunerar o 
docente, conforme o mérito acadêmico e 
desempenho compatível com a titulação. 

Plano de carreira com 
regras claras para a 
progressão, 
privilegiando a 
contribuição do docente 
na formação de 
egresso com as 
habilidades e 
competências definidas 
no PPC 

 
Mantenedora 

 
Permanente 

Atender às Políticas de 
Contratação e de 
Avaliação do Corpo 
Técnico – Administrativo 

Manter o Programa 
Institucional de 
Capacitação de 
Recursos Humanos 

Aprimoramento das regras para apoio aos 
docentes e técnicos-administrativos em 
programas de qualificação com interesse 
institucional 

Resultado positivo na 
Avaliação de 
desempenho do Corpo 
Técnico–Administrativo 

Mantenedora, 
Direções,  

RH 
Permanente 
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Manter o quadro do 
corpo técnico 
administrativo  100%  
qualificado 

Levantamento das necessidades de 
treinamento do pessoal técnico-administrativo, 
tanto em gestão acadêmica quanto nas 
atividades específicas dos cursos 

RH Permanente 

Qualificação do corpo técnico administrativo RH Permanente 

Divulgação dos mecanismos para a seleção, 
contratação, aperfeiçoamento e avaliação do 
técnico administrativo 

Mantenedora, 
Direções 

Permanente 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Resultado do ENADE; 

II. Avaliação de Desempenho Docente – Recursos Humanos; 

III. Relatório da CPA. 
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DIMENSÃO VI - Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, 
sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 
universitária nos processos decisórios. 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável Cronograma 

Atender às Políticas de 
Gestão definidas no PPI: 
1 - Manter órgão 
colegiado superior com 
representação de todo o 
corpo social: 
mantenedora, corpo 
docente, corpo técnico 
administrativo, corpo 
discente e comunidade; 
2 - Manter colegiado de 
curso com 
representação docente e 
discente; 
3 - Garantir nas 
competências de cada 
órgão colegiado 
independência e 
autonomia acadêmica 
na relação com a 
mantenedora; 
4 - Manter atuação 
legislativa coerente com 
a identidade corporativa, 
Políticas Institucionais e 
Documentos de 
referência do 
MEC/INEP, CNE/CES 

Manter a gestão 
colegiada com 
representação do corpo 
social da Instituição 

Divulgação ampla às possibilidades de 
participação nos órgãos colegiados 

Representação adequada nos 
órgãos colegiados 

Mantenedora, 
Direções 

Permanente 

Apoio a livre organização e a escolha 
dos representantes dos diversos 
segmentos da Instituição 

Qualificar 100% os 
órgãos colegiados para 
a atuação em acordo 
com os documentos 
institucionais de 
referência e as normas 
e resoluções do 
CNE/CES, MEC/INEP, 
CONAES 

Divulgação no âmbito dos órgãos 
colegiados da Missão, Visão e Valores 
da Instituição garantindo processo de 
decisão fundamentado na identidade 
corporativa. 

Parecer positivo no Relatório 
da CPA 

Mantenedora, 
Direções 

Socialização no âmbito dos órgãos 
colegiados das normas e resoluções 
baixadas pelo CNE/CES, CONAES, 
MEC/INEP. 

Direções 

Divulgação no âmbito dos órgãos 
colegiados o PPI 

Direções 

Acompanhamento e avaliação da 
execução dos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos. 

Direções, NDE, 
Colegiado 

Dar 100% de divulgação 
às Normas e 
Resoluções do 
CNE/CES, MEC/INEP, 
e de órgãos colegiados 
da FASB 

Divulgação através do site da 
Instituição 

Site institucional com 
informações atualizadas 
sobre mecanismos de gestão 
e legislação 

Mantenedora, 
Direções, 
Setor de 

Marketing 
 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatório da CPA; 

II. Relatório da Ouvidoria. 
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DIMENSÃO VII - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação. 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável Cronograma 

Manter infraestrutura 
física capaz de atender 
às necessidades 
definidas nos PPC’s, 
dando especial atenção 
aos portadores de 
necessidades especiais 

Facilitar 100% de 
acessos de portadores 
de necessidades 
especiais a todas às 
instalações e serviços 
da FASB 

Manutenção da infraestrutura atual 
para que os portadores de 
necessidades especiais tenham acesso 
às atividades de seu curso e demais 
serviços envolvidos: rampas, corrimão, 
elevador, bebedouros adequados, 
banheiros, estacionamento 

Portadores de Necessidades 
Especiais com acesso 
facilitado a todos os serviços 

Mantenedora Permanente 

Manter espaço para 
estudos com biblioteca 
adequada em acervo e 
acesso à internet 

Melhorar condições de 
estudo e de pesquisa no 
ambiente da biblioteca 

Ampliação do espaço disponível para 
estudo individual e em grupo 

Alunos atendidos nas suas 
necessidades de 
estudos/pesquisa 

Mantenedora 2014 

Ampliação do número de cabines para 
estudo individual e em grupo 

Alunos atendidos nas suas 
necessidades de 
estudos/pesquisa 

Mantenedora 2014 

Liberação da cobertura da Rede 
Wireless para os espaços da IES. 

Rede Wireless disponível em 
todas as unidades 

Mantenedora 2014 

Melhorar as condições 
de estudo, segurança e 
trabalho em todas as 
unidades da FASB 

1 - Protocolos e 
equipamentos de 
segurança definidos e 
instalados 
2 - Pessoal capacitado 
a agir em situações de 
emergência 

Estabelecimento de estratégias de 
segurança no trabalho em todos os 
setores e em especial nos laboratórios 

Equipamentos instalados 
Protocolos de segurança 
disponibilizados em locais 
adequados 
Pessoal treinado para 
situações de emergência 

Mantenedora 
Direção 

Administrativo-
Financeira 

2014 

Capacitação de funcionários para atuar 
em situações de emergência e em 
momentos críticos de segurança 

2014 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Questionário de avaliação da CPA; 

II. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
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DIMENSÃO VIII - Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 
autoavaliação institucional  

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Manter processo de 
Gestão por Resultados 
focada nos indicadores 
de qualidade definidos 
pelo MEC e nas metas 
estratégicas da FASB 

Implantar em 100% dos 
setores da IES a cultura 
do Planejamento, 
Acompanhamento da 
Execução e Avaliação 
das Metas e Ações 
previstas no PDI 

Registro das ações desenvolvidas em 
consonância com o PDI, avaliando a 
execução e os indicadores alcançados, 
por meio da CPA 

Metas e ações previstas no 
PDI para os 5 eixos da 
avaliação, corretamente 
avaliadas e redimensionadas 
(adequação às novas 
situações) 

Mantenedora, 
Direções,  

CPA 
Permanente 

Instrumentalização das Políticas de 
Avaliação definidas no PPI 

Instrumentos de Avaliação 
aprovados pelo Conselho 
Superior 

Direções, 
Coordenações 

2014 

Internalização da autoavaliação 
institucional e dos pareceres de 
comissões externas, como referência 
para a gestão institucional 

Decisões gerenciais 
fundamentadas em 
resultados das avaliações 
internas e externas 

Mantenedora, 
Direções,  

CPA 
Permanente 

Manutenção da Ouvidoria 

Ouvidoria devidamente 
estruturada com seus 
serviços divulgados e aceitos 
pela comunidade interna e 
externa 

Mantenedora Permanente 

Divulgação das ações acadêmicas e 
administrativas tomadas frente aos 
resultados das avaliações 

 Mantenedora Permanente 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Questionário de avaliação da CPA; 

II. Relatório da Ouvidoria; 

III. Parecer técnico do Núcleo Docente Estruturante; 

IV. Relatório de avaliação dos Colegiados de Curso; 

V. Parecer das Comissões de Avaliação; 

VI. Resultados do ENADE. 
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DIMENSÃO IX - Políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Oferecer ao corpo 
discente o apoio 
necessário ao melhor 
desenvolvimento de 
seus estudos 
envolvendo, entre 
outros: 
1 - nivelamento durante 
o processo; 
2 - apoio 
psicopedagógico; 
3 - oportunidades de 
participação na gestão 
institucional, através de 
representação em 
órgãos colegiados; 
4 - apoio logístico para a 
apresentação de 
trabalhos em Encontros, 
Conferências de 
Congressos; 
5 - Participação como 
egressos nas atividades 
de avaliação dos PPC’s; 
6 - Recursos de 
informática disponíveis 
para pesquisas e 
estudos; 
7 - Orientação 
acadêmica adequada 
para consulta à base de 
dados 

Apoiar estudantes 
menos favorecidos 
financeiramente a 
continuar os estudos 

Manutenção do programa de Bolsas 
Acadêmicas e Bolsas Sociais. 
Manutenção do Programa Bolsa Fasb 
de Desconto de incentivo a alunos de 
baixa renda 

20% dos alunos atendidos Mantenedora Permanente 

Apoiar estudantes com 
baixo rendimento para 
evitar abandono dos 
estudos 

Manutenção do programa de 
nivelamento e aulas de reforço, com a 
participação de professores e alunos 
monitores 

Diminuição da evasão e da 
repetência/dependência de 
alunos observados como de 
baixo rendimento inicial. 
(Redução de 10% ao ano) 

Coordenações 
SOEP 

Permanente 

Incentivar a participação 
em Seminários, 
Encontros e 
Congressos, com 
apresentação de 
trabalhos. 
 
 
 
 
Propiciar aos alunos 
condições reais de 
estudo e 
desenvolvimento 

 

Apoio financeiro e logístico à 
participação em eventos com 
apresentação de trabalho 

Realizar pelo menos um 
evento anual para 
apresentação de trabalhos 
discentes 

NUPPE Permanente 

Disponibilização de computadores 
ligados à internet para atividade de 
estudo e pesquisa 

Alcançar a média de 8 alunos 
por computador 

Mantenedora 2015 

Disponibilização de orientação 
acadêmica para consulta à base de 
dados e desenvolvimento de trabalhos 
dentro do Manual de Normatização de 
Trabalhos Acadêmicos da FASB 

Manual disponível no site; 
Serviço de orientação para 
consulta á base de dados 
disponível na biblioteca 

Bibliotecária Permanente 

Manutenção da Avaliação Institucional 
na ótica do Discente, para observação 
das condições de ensino e de 
aprendizagem. 

Instrumento aprovado pelo 
Conselho Superior e 
implantado no programa de 
avaliação institucional 

CPA  2014 

Manutenção do programa de 
nivelamento com a participação de 
alunos monitores.  

Funcionamento do Programa 
de nivelamento 

Coordenações 
Permanente 

Envolver os egressos 
nas atividades de 
avaliação de curso e 
reforma curricular 

Aprimoramento da metodologia de 
avaliação na ótica do egresso 

Instrumento aprovado pelo 
Conselho Superior e 
implantado no programa de 
avaliação institucional 

Direções, 
Coordenações 

CPA 
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Propiciar aos egressos 
a continuação dos 
estudos – Programa de 
Educação Continuada 

Divulgação para os egressos dos 
encontros, conferências e congressos 
organizados pela Instituição e os 
cursos de pós-graduação lato sensu 

Site com espaço reservado 
para egressos: Comunicação 
de eventos e Avaliação 

Setor de 
Marketing e 
Colegiados de 
Curso 

Permanente 

Divulgação da base de dados com 
endereço eletrônico dos egressos 

Base de dados atualizada 
para comunicação com 
egressos 

Mantenedora,  
Direções 

Permanente 

Dar atendimento 
psicopedagógico 

Disponibilização de estrutura e pessoal 
capacitado para o atendimento 
psicopedagógico 

Parecer positivo na 
autoavaliação institucional 

 Permanente 

Favorecer a 
estruturação da 
Organização Estudantil 

Apoio à atuação dos Diretórios 
Acadêmicos 

DA’s constituídos e 
funcionando 

Direções Permanente 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Relatório de autoavaliação Institucional na ótica discente; 

II. Relatório de autoavaliação Institucional na ótica do egresso (a ser implantado); 

III. Relatório da Unidade de Gestão de Pós-graduação; 

IV. Análise de movimentação de alunos nos cursos – relatório das coordenações de curso. 
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DIMENSÃO X - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 
oferta da educação superior. 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável  Cronograma 

Manutenção da gestão 
orçamentária e 
financeira e de 
Resultados 
Operacionais Positivos 

Garantir projetos com, 
no mínimo, de 10% de 
retorno para garantir a 
sustentabilidade e os 
investimentos previstos. 

Planejamento e acompanhamento da 
execução financeira e orçamentária 

Taxa de retorno 
Mantenedora, 

Direção 
Permanente 

Atualizar mensalmente 
100% de todos os 
indicadores financeiros 
por centro de custo 

Publicação do BIF com Faturamento, 
Receita Líquida, Custeio, Despesas 
Administrativas, Despesas 
Institucionais, etc... 

Resultado operacional 
positivo 

Mantenedora Permanente 

Não permitir 
endividamento superior 
a 12% do faturamento 
anual 

Índice de Endividamento 
inferior a 12% 

Mantenedora Permanente 

 

Instrumentos de Avaliação: 

I. Balanço Financeiro Semestral; 

II. Relatório de Auditoria Financeira. 
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1.4 ÁREA (S) DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

1.4.1 Cursos de Graduação autorizados 

Nome do Curso Modalidade 

Carga 
Horária 
Total do 
Curso 

Vagas 
anuais  

Tempo de 
integrali-

zação 
(anos) 

Local Turno(s) 

Portaria 

Autorização Reconhecimento 

Administração Bacharelado 3000 100 4 
Campus 

I 
Noturno/
Matutino 

Portaria nº 944, de 17/05/2001 Portaria nº 223, de 07/06/ 2006 

Biomedicina Bacharelado 3474 100 4 
Campus 

II 
Noturno/ 
Diurno 

Portaria nº 1.499, de 13/10/2009 
Em processo de 
reconhecimento 

Processo 201306173 

Ciências Contábeis Bacharelado 3036 200 4 
Campus 

I 
Noturno/
Matutino 

Portaria nº 1.749, de 08/08/2001 
Portaria nº 223, de 07/06/2006 

Renovação reconhecimento  
Portaria nº 704, de 18/12/2013 

Comunicação Social (Hab. em 
Jornalismo) 

Bacharelado 2880 200 4 
Campus 

II 
Noturno/ 
Diurno 

Portaria nº 1.018, de 04/12/2008 Portaria nº 298, de 09/07/2013 

CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Tecnologia 2000 100 2,5 
Campus 

I 
Noturno Portaria nº 1.978, de 06/072004 

Portaria nº 51 de 02/01/2007 
Renovação de reconhecimento 

Processo 201301485 

CST em Gestão de Recursos 
Humanos 

Tecnologia 1600 100 2 
Campus 

II 
Noturno Portaria nº 1.203, de 11/05/2004  Portaria nº 50 de 02/01/2007  

CST em Petróleo e Gás Tecnologia 2400 200 3 
Campus 

II 
Noturno/
Matutino 

Portaria nº 530, de 19/10/2007 Portaria nº 213, de 17/05/2013 

Direito Bacharelado 3920 200 5 
Campus 

I 
Noturno/ 
Matutino 

Portaria nº 130, de 12/01/2004 Portaria nº 222, de 17/03/2010 

Enfermagem Bacharelado 3704 120 4 
Campus 

II 
Noturno/
Diurno 

Portaria nº 793, de 13/09/2007 Portaria nº 124, de 15/03/2013 

Engenharia Civil Bacharelado 3688 100 5 
Campus 

II 
Noturno/
Diurno 

Portaria nº 2.003, de 29/11/2010 - 

Engenharia de Controle e 
Automação 

Bacharelado 3970 120 5 
Campus 

II 
Noturno/
Diurno 

Portaria nº 1.687, de 24/11/2009 - 

Engenharia de Produção Bacharelado 3970 200 5 
Campus 

II 
Noturno/
Matutino 

Portaria nº 792, de 13/09/2007 Portaria nº 605, de 19/11/2013 

Pedagogia Licenciatura 3200 200 3,5 
Campus 

I 
Noturno Portaria nº 1.694, de 01/08/2001 Portaria nº 740, de 6/10/2006 
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1.4.2 Total de alunos matriculados, por curso, em março 2014 

CURSO Turno 
PERIODO 

Total 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Administração Noturno 28 - 18 - 34 - 21 -   102 

Biomedicina Matutino - - - - - - - -   - 

Biomedicina Noturno 44 - 36 - 32 - 31 -   143 

Ciências Contábeis Noturno 48 -  -  -  -   119 

Comunicação Social (Hab.em 
Jornalismo) 

Noturno - - - - - - - 03   03 

CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Noturno - - - - 8      08 

CST em Gestão de Recursos 
Humanos 

Noturno - - - - -      0 

CST em Petróleo e Gás Noturno - - - - - 10     10 

Direito Matutino 46 - - - - - - - - - - 

Direito Noturno 100 36 83 31 92 23 81 40 78 40 646 

Enfermagem Noturno - - - - - - 23 -   23 

Engenharia Civil Noturno 57 28 42 - 65 25 72 - - - 289 

Engenharia Civil Diurno - - - - - - - - - - - 

Engenharia de Controle e 
Automação 

Noturno 25 - 12 - 13 - 14 - 31 - 95 

Engenharia de Produção Noturno 11 - 12 - 25 - 25 - 24 - 99 

Pedagogia Noturno - - - - - - - -   - 

Total 1537 
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1.4.3 Cursos de Especialização lato sensu oferecidos 

ANO/CURSO 
PERÍODO 

CHT TCC E V AM AC 
DOCENTES 

I F TOT IES 

2007 

Docência Superior mai/07 ago/08 390 M X 50 24 17 9 6 

MBA em Finanças Empresariais e Contabilidade 
Gerencial 

mai/07 ago/08 405 AR X 50 25 21 13 4 

Psicopedagogia Clínica e Institucional out/07 jul/09 510 M *** 50 50 50 13 1 

2008 

Docência Superior abr/08 out/09 390 M *** 50 35 23 11 4 

MBA em Administração Pública Municipal abr/08 out/09 360 M *** 50 25 22 12 1 

MBA em Gestão de Negócios e Pessoas mai/08 dez/09 420 M *** 50 33 25 13 3 

MBA em Finanças Empresariais e Contabilidade 
Gerencial 

mai/08 dez/09 405 M *** 50 20 12 12 4 

Psicopedagogia Clínica e Institucional mar/08 ago/09 510 M *** 50 50 49 10 2 

Psicopedagogia Clínica e Institucional set/08 nov/10 510 M *** 50 47 47 10 4 

Psicopedagogia Clínica e Institucional out/08 nov/10 510 M *** 50 39 37 12 3 

2009 

Docência Superior mar/09 dez/10 360 M *** 50 33 25 11 3 

MBA em Gestão de Negócios e Pessoas mar/09 dez/10 420 AR *** 50 28 24 13 3 

MBA em Finanças Empresariais e Contabilidade 
Gerencial 

mai/09 dez/10 405 AR *** 50 25 13 12 4 

2010 

Docência Superior fev/10 jul/11 360 AR *** 50 30 27 11 3 

MBA em Gestão de Negócios e Pessoas mar/10 jul/11 420 AR *** 50 20 18 12 5 
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Psicopedagogia Clínica e Institucional Mai/10 dez/11 550 M *** 50 20 20 12 3 

2011 

MBA em Gestão Financeira Controladoria e Auditoria Mar/11 Out/12 400 AR *** 50 18 18 10 06 

Psicopedagogia Clínica e Institucional  Fev/11 Dez/12 510 M *** 50 20 20 12 07 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira Fev/11 Nov/12 420 AR *** 50 24 22 12 03 

Gestão Educacional  Out/11 Dez/12 400 AR *** 50 46 45 12 11 

Direito Penal e Processual Penal Fev/11 Agos/12 460 M *** 50 20 16 12 04 

Direito do Trabalho e Processual Fev/11 Agos/12 460 M *** 50 26 24 12 04 

2012 

MBA em Gestão Financeira Controladoria e Auditoria Jun/12 Nov/13 400 AR *** 50 25 17 12 04 

Gestão Educacional Fev/12 Fev/13 400 AR *** 50 48 48 12 08 

MBA em Gestão de Negócios e Pessoas Mar/12 Nov/13 420 AR *** 50 22 19 12 06 

Urgência e Emergência Ago/12 Out/13 400 AR *** 30 22 18 12 01 

2013 

Urgência e Emergência Ago/13 Dez/14 420 AR *** 30 20 (Em curso) 12 02 

Docência Superior Mar/13 Jul/14 400 AR *** 50 20 (Em curso) 12 08 

Psicopedagogia Clínica e Institucional Mar/13 Jul/14 660 M *** 50 28 (Em curso) 12 04 

2014 

Enfermagem Obstétrica Mar/14 Jul/14 400 AR *** 30 18 (Em curso) 12 02 

Análises Clínicas e Toxicológicas com ênfase em 
Biotecnologia 

Abr/14 Ago/14 400 AR *** 30 22 (Em curso) 12 02 

Docência Superior Fev/14 Jul/14 400 AR *** 50 18 (Em curso) 12 08 
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Legenda:   

>> I é a data (mm/aa) do início do curso 

>> F é a data (mm/aa) do término do curso 

>> CHT é a carga horária total do curso  

>> M assinalar com X se o curso exige monografia 

>> E assinalar com X quando o curso segue a Resolução CNE nº. 01 de 08 de junho de 2007 

>> V é o total de vagas oferecidas 

>> AM é o total de alunos matriculados  

>> AC é o total de alunos concluintes (no caso dos cursos em andamento, o número de concluintes previsto) 

>> TOT é o número de professores que integram ou integraram o corpo docente do curso 

>> IES é o número de professores que integram ou integraram o corpo docente do curso 

>> CV assinalar se o curso é dado em convênio com outra Instituição. Nesse caso, relacionar como observações o nome da Instituição/instituições 
conveniada/conveniadas  
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Manter atualizado o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade do Sul 

da Bahia constitui-se num grande compromisso de todos nós. A ideia de Projeto 

Pedagógico Institucional, em verdade, tem tomado corpo no discurso oficial já algum 

tempo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), em seu 

artigo 12, inciso I, prevê que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar 

sua proposta pedagógica”. O texto legal, ao preconizar esse ditame, deixa-nos clara 

a ideia de que a escola não pode prescindir da reflexão a respeito de sua 

intencionalidade educativa. 

Assim, este documento configura-se num esforço coletivo dos 

profissionais da educação da FASB, sabedores de seu compromisso quanto à 

função social da escola, cônscios, outrossim, de seu objetivo precípuo, que é o de 

respaldar as ações pedagógicas e administrativas no âmbito desta Instituição de 

Ensino Superior. 

Em última análise, nossa reflexão encontra fulcro especialmente na 

prática pedagógica cotidiana, assim como na discussão dos embasamentos teóricos 
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que nos apontam uma “práxis” responsável e sintonizada com uma escola de 

qualidade, fortemente comprometida com o crescimento sociopolítico, econômico, 

cultural etc. de nossa Região, de nosso Estado, de nosso País. 

 

Faculdade do Sul da Bahia, abril de 2014 

 

 

Profa. Lay Alves Ribeiro – Irmã Cristina 

Presidente da Fundação Francisco de Assis 

Diretora Geral da Faculdade do Sul da Bahia-FASB 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Projeto Político Pedagógico é o plano global da IES, cujo discurso e 

prática se constroem atentando-se para o desenvolvimento de suas três funções 

indissociáveis e interlocutoras, quais sejam, ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, entendemos, também, como uma sistematização de ideia 

e práticas educativas, não definitivas, mas que dá margem ao delineamento de um 

processo que se quer planejado, participativo e dialético. 

O tão decantado binômio ensino-aprendizagem continua a exercer 

importante função na Faculdade do Sul da Bahia, porque acreditamos nele, 

especialmente se construído a partir de aspectos políticos, filosóficos e teórico-

metodológicos, os quais subjazem ao presente Projeto, além de outro pressuposto 

que o norteia: estrutura curricular inovadora, importante elemento da organização 

acadêmica, o qual deve ser concebido como um espaço que propicie ao aluno 

formação plural, dinâmico e multicultural, especialmente sedimentado nos 
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referenciais pedagógicos, psicológicos, epistemológicos e socioantropológicos, sem 

perder de vista o perfil dos sujeitos acadêmicos. 

Ao elaborarmos este Projeto, concebe-se planejamento educacional na 

esfera de procedimento organizativo-estrutural capaz de tornar viáveis a articulação, 

a coerência e a convergência das ações que consideramos condição sine qua non 

para ensejar duas dimensões: de um lado, aquelas consideradas específicas da 

escola – pedagógica, administrativa e comunitária; de outro, as de cunho geral – 

políticas, econômicas, culturais, filosóficas etc.) 

Ora, com base nesses pressupostos, acreditamos ter trazido a lume um 

Projeto cuja essência filosófica e política traduz o conceito de ensino de nossa IES. 

Ademais, esses mesmos pressupostos são determinantes para a formação não só 

técnica de nossos alunos, mas também humanística. É a nossa crença! 

 

Faculdade do Sul da Bahia, abril de 2014 

 

 

Prof. Dr. Valci Vieira dos Santos 

Diretor Acadêmico 

 

 

 

2.1 INSERÇÃO INSTITUCIONAL REGIONAL 

 

A Instituição, que já é referência no Extremo Sul da Bahia, também 

objetiva ser referência no Estado, assumindo o compromisso institucional de 

promover o desenvolvimento educacional e cultural da região do extremo sul baiano, 

através do oferecimento de ensino superior nas diferentes áreas do conhecimento, 

integrado à pesquisa e à extensão. Essa missão se coloca como uma forma de 

atingir a maioria dos campos profissionais da sociedade. A Faculdade do Sul da 
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Bahia (FASB) entende que, na interação dinâmica com a sociedade, define os seus 

campos de atuação acadêmica presentes e futuros. 

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Biomedicina, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 

de Produção, inseridos no contexto do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

que possuem sua ênfase nas relações empresariais e sociais, vêm atender às 

necessidades básicas da região e despertar um desenvolvimento mais acentuado 

para empresas, indústrias e da qualidade de vida da população beneficiada. 

As tendências atuais mercadológicas vêm indicando uma direção dos 

cursos de graduação, que devem possuir estruturas flexíveis, que permitam ao 

futuro profissional a ser formado ter opções de áreas de conhecimento e atuação, 

articulação permanente com o campo de atuação do profissional, uma sólida base 

filosófica, com enfoque nas competências e habilidades a serem renovadas 

constantemente, além de uma abordagem pedagógica centrada no aluno, com 

ênfase na síntese e na interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, promovendo 

uma constante preocupação com a valorização do ser humano e preservação do 

meio ambiente, integração social e política do profissional, possibilidade de 

articulação direta com a pós-graduação e forte vinculação entre teoria e prática. 

Estas premissas, exigidas na vida acadêmica e profissional e valorizadas ao longo 

dos projetos do curso, visam proporcionar ao egresso uma dinamização de 

conhecimentos e uma busca inalterável pela inovação, características estas 

absolutamente necessárias ao perfil do profissional contemporâneo. 

A FASB, mantida pela Fundação Francisco de Assis, é uma Instituição de 

ensino superior, localizada na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul do Estado 

da Bahia, que faz limites com os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Possui 

uma área de 1.154 km2, e distante 738 km da capital Salvador. Possui acesso 

através da rodovia federal BR 101 e estaduais BA 696 e 290, que ligam o nordeste 

ao sul do Brasil e por onde são transportados os principais produtos da região. 

Segundo o censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 

município de Teixeira de Freitas possuía 138.341 habitantes com 91,8% da 

população concentrada na área urbana e 8,2% na área rural. Entretanto, já houve 
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divulgação da população estimada de 2013, para o município de Teixeira de Freitas, 

ou seja, 153.376 habitantes.  

Vale ressaltar que a infraestrutura bancária é composta pelos principais 

bancos da União e da iniciativa privada (Banco do Brasil, Banco do Nordeste do 

Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, HSBC, Banco do Estado do 

Espírito Santo e Sicoob). 

No ramo da agricultura, ocupa lugar de destaque na produção baiana de 

florestas de eucalipto, melancia e mamão. Na pecuária, apresenta importante 

criação de bovinos, além de rebanhos suínos, equinos e muares. A região onde está 

situada Teixeira de Freitas possui indústrias, das quais se destacam a Usina Santa 

Maria e Ibiralcool (indústrias de etanol), Suzano Papel e Celulose, Fibria e Veracel 

(indústrias de papel e celulose) e uma fábrica de calçados da Grendene. Segundo 

registros na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, a cidade ocupa o 12o 

lugar na posição geral do Estado da Bahia, além de possuir 5.305 estabelecimentos 

comerciais, 10a posição entre os municípios baianos. No setor de bens minerais, é 

produtor de argila e rochas. Seu parque hoteleiro registra 616 leitos. 

A IES atende aproximadamente 1.596 alunos distribuídos nos seguintes 

cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Biomedicina, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Produção. 

Grande parte da demanda atendida chega a cidades com até 150 km de 

distância de Teixeira de Freitas, que é composta por trabalhadores-alunos de renda 

variada; é grande o número de estudantes da região que concluem o ensino médio. 

A estrutura física da FASB é formada por três prédios de três pavimentos cada, no 

Campus I, e um prédio com dois pavimentos no Campus II. A área total construída é 

de 4.402 m2 no Campus I e 4.285,02 m2 no Campus II. Nestes espaços, existem 

ambientes apropriados para o funcionamento dos cursos, incluindo salas de aula, 

salas administrativas, salas de estudos e pesquisa, laboratórios, bibliotecas, salas de 

leitura, quadra poliesportiva e dois auditórios, sendo um localizado no Campus I, 

com capacidade para 220 pessoas, e outro no Campus II, com capacidade para 90 

pessoas.  

A região de clientela da FASB compreende diretamente os municípios do 

norte do Espírito Santo, leste de Minas Gerais e sul da Bahia, somando um total 
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aproximado acima de 1.878.170 habitantes, segundo população estimada pelo 

IBGE/2013, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO Nº DE HABITANTES 

Conceição da Barra 30.659 

Montanha 19.049 

Pedro Canário 25.700 

Pinheiros 26.023 

São Mateus 120.725 

MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS Nº DE HABITANTES 

Araçuaí 37.169 

Carlos Chagas 20.214 

Itaobim 21.569 

Nanuque 41.876 

Teófilo Otoni 140.067 

MUNICÍPIOS DA BAHIA Nº DE HABITANTES 

Alcobaça 23.176 

Belmonte 23.471 

Buerarema 19.311 

Camacan 33.068 

Caravelas 22.328 

Eunápolis 100.196 

Guaratinga 22.583 

Ibirapuã 8.603 

Ilhéus 184.616 

Itabela 30.636 

Itabuna 218.124 

Itagimirim 7.420 

Itamaraju 67.128 

Itanhém 20.735 

Itapebi 10.942 

Itapetinga 74.652 

Jucuruçu 10.403 
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Lajedão 3.971 

Medeiros Neto 23.358 

Mucuri 39.927 

Nova Viçosa 42.275 

Potiraguá 9.574 

Porto Seguro 141.006 

Prado 29.095 

Santa Cruz – Cabrália 27.854 

Ubaitaba 21.183 

Vereda 6.781 

  

 

 

2.2 A QUALIDADE INSTITUCIONAL NA FASB  

 

Para a FASB, qualidade institucional é um atributo que se manifesta em 

toda sua dinâmica processual e os resultados produzidos, que expressa a 

consecução, nos graus estabelecidos como desejáveis, da missão da instituição, 

bem como da observância de seus princípios e diretrizes de ação. A qualidade, 

assim entendida, deve estar presente nas atividades-fim que desenvolve – ensino, 

pesquisa e extensão -, no seu sistema de gestão e nas relações com a comunidade. 

Assim, para se buscar no horizonte institucional, objetivos associados à ideia de 

qualidade, faz-se necessário definir referenciais que norteiem as ações, orientando o 

seu planejamento e permitindo avaliar resultados. 

Com fulcro em proposições da Declaração Mundial sobre a Educação 

Superior no século XXI (UNESCO, 1998), a FASB elegeu alguns referenciais que 

deverão orientar o cumprimento da sua missão nos próximos anos: 

 Respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão, membro da Instituição 

e da comunidade externa; 

 Respeito à diversidade de pensamento, assegurando a sua 

convivência; 
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 Convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as 

diferenças e as divergências; 

 Disseminação de todas as formas de conhecimento que a Instituição 

abriga, democratizando continuamente o acesso ao mesmo; 

 Produção e inovação de conhecimentos científicos e tecnológicos 

que respondam às demandas sociais; 

 Compromisso com a missão e os objetivos da Faculdade do Sul da 

Bahia-FASB, privilegiando-a em detrimento de interesses particulares 

individuais ou de grupo. 

 

 

2.3 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO  

 

 

A Faculdade do Sul da Bahia - FASB entende que educar é um processo 

de formação que abrange todo o ser humano, objetivando a formação do homem 

que age para o bem, com liberdade, com sentido social e com abertura para a 

transcendência. 

Os alunos são incentivados às práticas da participação, da democracia e 

da equalização das oportunidades, pois somente através do exercício constante 

dessas habilidades, desenvolve-se a cidadania e estimula-se o descobrimento, a 

incorporação e a realização dos valores positivos. 

As metodologias de ensino, adotadas pelo professor, guardam 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 e com a utilização de tecnologias educacionais contemporâneas, de 

última geração. 

A oportunidade para o educando vivenciar situações de aprendizagem, 

que extrapolem as aulas teórico-expositivas, surgirá com a incorporação, à atividade 
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rotineira do professor, de metodologias de ensino flexíveis, atraentes, motivadoras. 

Ao docente é dada a oportunidade de implementar seminários, simpósios, painéis, 

fórum de debates, estudos de casos, jogos de empresas, estudos em grupo, estudo 

dirigido, situações simuladas, visitas técnicas, conjugados com a oferta de estudos 

interdependentes, atividades complementares, atividades de iniciação cientifica, 

realização de trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares e 

extracurriculares. 

As atividades simuladas ou práticas, em condições reais, serão realizadas 

em laboratórios, oficinas, salas-ambiente, auditórios e serviços da própria instituição, 

além de organizações da comunidade externa, mediante convênio. 

A inclusão dos alunos em programas de extensão e de iniciação científica, 

sob a supervisão/orientação docente, iniciará 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, dentro de um contexto de compromisso social, em benefício 

da comunidade e da busca da solidariedade, que caracteriza o humanismo na 

Faculdade do Sul da Bahia-FASB. 

A utilização de metodologias de ensino inovadoras conduzirá 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, será precedida de diagnóstico de carências e prévia 

avaliação da coordenadoria de cada curso. 

Partindo-se do pressuposto de que a exigência interdisciplinar impõe a 

cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência 

de seus próprios limites para colher as contribuições das outras disciplinas, na 

Faculdade do Sul da Bahia, o trabalho interdisciplinar objetiva, principalmente, a 

melhoria do processo educativo, a formação de pesquisadores, o incentivo à 

educação permanente e a uma nova forma de ver o conhecimento e, 

consequentemente, o mundo. Não mais de maneira fragmentada e reduzida, mas 

contextualizada e complexa, em atendimento às exigências da sociedade pós-

moderna, marcada notadamente pelo descentramento de atitudes, ações e ideias, 

num flagrante processo de alteridade. 
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Isto implica, necessariamente, em uma nova atitude frente ao 

conhecimento que se traduz por uma constante troca entre o corpo docente e deste 

com o discente. 

Desta forma, o trabalho interdisciplinar não é visto apenas como uma 

integração de conteúdos, mas, sim, como uma atitude no compreender e entender o 

conhecimento. 

Para que isto aconteça, faz-se necessário uma metodologia de trabalho 

que propicie condições para que estas trocas se efetivem, e, para tanto, utiliza-se a 

gestão democrática, com lideranças emergentes. 

O projeto pedagógico de cada curso prevê a implementação de atividades 

e conteúdos programáticos integrados horizontalmente (entre as disciplinas do 

mesmo período), de maneira que o educando possa, desde o seu ingresso na 

instituição, apresentar a necessária mudança qualitativa no processo de formação 

do profissional desejado. 

Os planos de disciplina, após serem formulados com as propostas 

originadas das avaliações e discussões, as quais acontecem durante a Jornada 

Pedagógica Institucional ou Formação Continuada de Docentes são apresentados 

aos alunos, cujas contribuições são imprescindíveis para a real efetivação deles. 

Este também é um momento privilegiado onde se dá início ao processo 

interdisciplinar que continua no decorrer de todo o período letivo. 

Assim, a interdisciplinaridade será alcançada por intermédio do 

desenvolvimento de programas 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. 

 

 

2.3.1 Inovações pedagógicas significativas em relação à flexibilidade dos 
componentes curriculares 

 

Os cursos de graduação da Faculdade do Sul da Bahia-FASB foram 

desenvolvidos com vistas a uma reflexão constante sobre as inovações pedagógicas 
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capazes de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Tal reflexão a respeito 

das inovações são contribuições teórico-metodológicas que visam à ampliação da 

prática, numa relação dialética permanente. 

A inquietação por inovações pedagógicas é premente entre o corpo 

docente e os gestores, haja vista a necessidade de se buscar melhorias constantes 

na educação, já que tais inovações refletem diretamente no processo didático 

pedagógico da Instituição. 

Essas inovações, na FASB, são fundamentadas pela compreensão 

holística que possui da educação, pois prioriza o conhecimento do todo, sem negar 

a importância histórica do conhecimento das partes, além da busca pela articulação 

entre os pressupostos básicos da abordagem sistêmica, da progressista e do ensino 

do ponto de vista da pesquisa, possibilitando, assim, a realização, em sala de aula e 

fora dela, de experiências bem sucedidas, sempre repensando a educação com 

profundidade teórica, mas em diálogo constante com a prática. 

No que diz respeito às inovações especificamente na flexibilização dos 

currículos, mantém-se um olhar crítico particularmente com a eliminação da rigidez 

estrutural das matrizes curriculares, mediante, entre outras questões, com a redução 

do sistema de pré-requisitação, ainda que ele não esteja de forma explícita, em 

nossa estrutura curricular, já que o nosso sistema é o seriado semestral, mas que 

deve ser levado em consideração, quanto se trata de pré-requisitação no âmbito dos 

conteúdos, mesmo porque, destaca-se o questionamento sobre até que ponto eles 

constituem, de fato e em quais casos, um elemento indispensável ao 

desenvolvimento dos estudos, de forma a não impedir o movimento dinâmico do 

cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular de cada curso. 

A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe, de perto, as 

reais demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso 

vinculados à realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado 

perfil profissional. Por outro lado, a flexibilidade assegura oportunidades 

diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção 

de uma trajetória autônoma. 
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2.3.2 Inovações pedagógicas significativas em relação à integralização do 
curso 

 

A integralização dos cursos da Faculdade do Sul da Bahia-FASB segue 

os princípios legais do Ministério da Educação e estão expressos nos projetos 

políticos pedagógicos de cada curso, respeitando a carga horária estabelecida. 

Com a proposta da flexibilização curricular e acompanhando a tendência 

mundial de formação que, além dos conhecimentos adquiridos dentro de sala de 

aula, evidencia também o aprimoramento dos conhecimentos em outras instâncias, 

a FASB, juntamente com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) e os 

Colegiados dos cursos, aprimora constantemente os projetos pedagógicos 

reelaborando as propostas pedagógicas e adaptando-as à realidade de exigências 

mercadológicas. 

A política institucional permite transferências entre cursos e 

aproveitamento das disciplinas de acordo com a legislação, garantindo o 

aproveitamento das disciplinas, em sua totalidade, quando a carga horária e os 

conteúdos programáticos representarem pelo menos 80% do total cursado. Caso 

não seja atingido tal nível percentual, o aluno poderá solicitar revisão através da 

comprovação de seus conhecimentos a partir de uma avaliação. 

Além disso, diante do exposto na Lei de Diretrizes e Base nº 9.394/96, em 

seu Art. 47, § 2º, que diz que “os alunos que tenham extraordinário aproveitamento 

nos estudos, demonstrado por intermédio de provas e outros instrumentos de 

avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter 

abreviada a duração dos seus cursos, em conformidade com as normas dos 

sistemas de ensino”. O aludido aproveitamento de conhecimentos adquiridos em 

serviço, na FASB, é verificado através de aplicação de prova de conhecimentos e 

sua respectiva aprovação pelo coordenador e colegiado do curso. 

As Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, 

além de constituírem importantes mecanismos para introduzir a flexibilidade, 

também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o 

reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do 
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egresso, realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga horária 

do curso. 

Com relação aos componentes curriculares optativos, estes visam a 

fornecer subsídios complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão, 

nas estruturas curriculares, busca garantir uma margem mais ampla de escolha do 

aluno quanto aos conhecimentos, competências e habilidades que deseja construir 

em seu processo de formação, com possibilidade de escolha entre diversas 

atividades presentes no próprio curso e nos demais cursos da instituição, 

assegurando, assim, uma formação constantemente renovada, intimamente ligada à 

realidade do mercado onde se acha inserido. 

 

2.3.3 Inovações pedagógicas significativas em relação aos Projetos 
Integradores 

 

A prática pedagógica dos Cursos da Faculdade do Sul da Bahia-FASB 

busca o desenvolvimento de competências e a capacidade de integração destas 

competências. Dessa forma, a avaliação dos conteúdos a partir das disciplinas será 

agregada à avaliação dos projetos integradores. Os projetos integradores têm 

significância idêntica aos resultados das demais disciplinas, inclusive para a 

obtenção da certificação de qualificação profissional, o que promove o 

desenvolvimento das competências e integração dos conhecimentos. A prática 

pedagógica destes cursos prevê que as avaliações dos projetos integradores sejam 

realizadas por professores especializados, nas diversas áreas do conhecimento, 

relacionados aos respectivos cursos e também em bancas avaliadoras 

multidisciplinares. 

Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos 

conhecimentos, com vistas à constante inovação, criatividade, adaptação e 

identificação de oportunidades e alternativas na gestão das organizações. O modelo 

de integração de conhecimentos permite o desenvolvimento de competências a 

partir da aprendizagem pessoal, ou seja, no exercício da autonomia intelectual, e 

não somente o ensino unilateral. Os projetos integradores procuram estabelecer a 

ambientação da aprendizagem, estimulando, inclusive, a resolução de problemas 
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organizacionais, capacitando e ampliando as alternativas para a gestão e melhoria 

das práticas organizacionais. 

 

2.3.4 Inovações pedagógicas significativas em relação à aprendizagem 
baseada em problemas (ABP) 

 

A política de ensino da FASB é elaborada e homologada, a partir de 

discussões e proposições das diferentes coordenações de curso e da Direção 

Acadêmica, consoante o que está previsto no Regimento Geral. Trata-se, então, de 

um processo contínuo de reflexão, construção, aplicação e revisão de objetivos, 

finalidades e metas que possibilitem a construção de uma política voltada à 

formação de sujeitos críticos e sociais. Uma política de ensino não pode prescindir 

de uma metodologia apropriada e, sendo assim, a FASB pretende, cada vez mais, 

desenvolver projetos que procurem assegurar uma Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP). A metodologia da ABP foi denominada em inglês como PBL – 

Problem Based Learning, e surgiu, a priori, como proposta para cursos de Medicina, 

porém, hoje, vem sendo aplicada em outros cursos de graduação. 

Essa metodologia apresenta como características principais o fato de ser 

centrada no aluno, se desenvolver em pequenos grupos tutoriais, apresentar 

problemas em contexto real, possuir processos ativos, cooperativos, integrados e 

interdisciplinares e orientada para a aprendizagem do adulto. Os estudos acerca da 

metodologia da ABP têm se enriquecido com os conhecimentos sobre a gênese do 

processo cognitivo, da aprendizagem do adulto e da fisiologia da memória, 

ressaltando-se a importância da experiência prévia e da participação ativa como 

pontos fundamentais para a motivação e aquisição de conhecimentos. 

A ABP estimula, no aluno, a capacidade de aprender a aprender, de 

trabalhar em equipe, de ouvir outras opiniões, mesmo que contrárias às suas e induz 

o aluno a assumir o papel ativo e responsável pelo seu aprendizado. A metodologia 

da ABP objetiva, ainda, conscientizar o aluno do que ele sabe e do que precisa 

aprender e motiva-o a ir buscar as informações relevantes, de modo que seja capaz 

de ir para além da mera aquisição da informação, ou seja, ser capaz de explicar o 

que leu, o que internalizou. 
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2.3.5 Inovações pedagógicas significativas em relação a Metodologias ativas 
de ensino e aprendizagem 

 

O processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nos princípios da 

pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, com um eixo 

metodológico firmemente estatuído e que prioriza metodologias ativas na relação 

ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, os discentes passam à condição de sujeitos ativos 

desse processo, adquirindo conhecimentos de forma significativa, pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao 

raciocínio e à reflexão crítica. O docente, por seu turno, passa a desempenhar o 

papel de incentivador, mediador, garantindo situações que estimulem a participação 

do discente no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a construção do 

conhecimento. 

A pedagogia interativa busca promover um processo de aprendizado mais 

ativo, capaz de estimular a troca de informações entre professores e alunos e entre 

os próprios alunos, aguçando a criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade 

de reagir às novas situações que, de maneira concreta, serão impostas pela prática 

profissional. Supera, com vantagens, a pedagogia da transmissão passiva de 

conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de ensino, possibilitando, dessa 

forma, o aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos 

estudantes. Facilita o desenvolvimento dos seus próprios métodos de estudo, 

aprendendo a selecionar criticamente os recursos educacionais mais adequados, 

trabalhar em equipe e aprender a aprender. 

A problematização dos conteúdos constitui requisito indispensável e 

essencial para o desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que 

estimula a participação do discente e fornece ao docente uma constante atualização 

do perfil do aluno, dos diferentes níveis de ganhos, bem como do grau de dificuldade 

identificado durante o processo de aprendizagem. A partir de questões 

problematizadoras, consideram-se os conhecimentos prévios e experiências do 

aluno, buscando uma síntese que dê conta de explicar ou resolver a situação 
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problema que desencadeou a discussão.  Sob essa ótica, os elementos curriculares 

adquirem novas formas e os conteúdos não são meramente memorizados, mas 

apreendidos compreensivamente. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio 

trabalho, praticando, assim, a auto avaliação, postura indispensável à construção do 

conhecimento. 

Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes 

atividades: aulas expositivo-dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, 

fichamentos, visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, estudos de 

meio, pesquisa bibliográfica e iniciação científica. 

Ademais, é estimulado o uso de metodologias de ensino baseadas na 

interação, tais como, a discussão; o debate; a mesa redonda; o seminário; 

seminários de leituras interdisciplinares; o simpósio; o painel; o diálogo; a entrevista; 

e o estudo de casos; e o uso, em algumas áreas, da metodologia de aprendizagem 

baseada em problemas, com o estudo centrado em casos reais. 

Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, a FASB adota, 

quando possível, no âmbito dos seus cursos, algumas alternativas didático-

pedagógicas, a exemplo da utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala 

de aula; utilização de equipamentos de informática, de última geração, com acesso à 

internet. 

 

2.3.6 Inovações pedagógicas significativas em relação ao aproveitamento de 
estudos e competências desenvolvidas no trabalho e outros meios 

 

A Faculdade do Sul da Bahia aceita, desde que haja vagas, alunos 

provenientes de outros cursos ou instituições, sendo que, ao fazer o requerimento 

de matrícula por transferência, o aluno é instruído a disponibilizar a documentação 

constante do artigo 58, do Regimento Geral, com os programas das disciplinas 

cursadas no curso de origem, além do original do histórico escolar ou documento 

equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como 

o desempenho do estudante, estando sujeito às adaptações curriculares que fizerem 

necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado 
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de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas às seguintes (estatuídas no 

Art. 63, do Regimento Geral da FASB) e demais normas da legislação pertinente: 

 

I. A adaptação deverá processar-se mediante o cumprimento do plano especial 

de estudos, que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da 

capacidade de aprendizagem do aluno; 

II. A adaptação refere-se a estudos feitos em nível de graduação, dela 

excluindo-se o processo seletivo e quaisquer outras atividades 

desenvolvidas pelo aluno, para ingresso no curso; 

III. Quando forem prescritos no processo de adaptação estudos 

complementares, poderá os mesmos realizar-se no regime de matrícula 

especial por disciplinas; 

IV. Não estão isentos de adaptações os alunos beneficiados por Lei 

especial que lhes assegure a transferência em qualquer época e 

independentemente de existência de vagas, salvo quanto às matérias do 

currículo cursadas com aproveitamento, na forma deste Regimento 

Geral; 

V. Quando a transferência se processar durante o período letivo, serão 

aproveitados conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno 

na instituição de origem, até a data em que dela se tenha desligado. 

 

Além disso, caso o aproveitamento não possa ser efetuado em função da 

carga horária e de conteúdo programático serem inferiores a 80%, o aluno poderá 

ser submetido à avaliação para a comprovação de seus conhecimentos, e uma vez 

aprovado nesta avaliação feita pelo coordenador e colegiado de curso, pode obter o 

aproveitamento. 

É importante ressaltar, também, a inovação baseada na legislação em 

vigor que dispõe sobre a verificação de conhecimento profissional também através 

de prova de conhecimentos, o que garante ao aluno que possibilite maior 

aproveitamento de seus conhecimentos efetivos. 

 

 

 

 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA – FASB 

                                                     Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 

Faculdade do Sul da Bahia - FASB 56 

2.3.7 Inovações pedagógicas significativas em relação ao desenvolvimento de 
tecnologias 

 

A evolução tecnológica aplicada à educação deve ser um fator presente 

em todo o planejamento acadêmico, já que apropriar-se das novas tecnologias é um 

meio excelente para o desenvolvimento pedagógico em geral. 

Um recurso é um meio de todo o tipo que permite responder a uma 

necessidade ou conseguir aquilo que se pretende. A tecnologia, por sua vez, faz 

referência às teorias e às técnicas que possibilitam o aproveitamento prático do 

conhecimento científico. 

Um recurso tecnológico é, portanto, um meio que se vale da tecnologia 

para cumprir com o seu propósito. Os recursos tecnológicos podem ser tangíveis 

(como um computador, uma impressora ou outra máquina) ou intangíveis (um 

sistema, uma aplicação virtual). 

Os recursos oferecidos pelas novas tecnologias, como internet e redes de 

comunicação, evidenciam a necessidade de estabelecimento de vínculos entre os 

conteúdos das disciplinas, as diversas aprendizagens no âmbito da instituição e a 

realidade cotidiana. 

As inovações tecnológicas ocorrem de maneira constante, levando em 

conta as novidades que o mercado disponibiliza para todos os segmentos da 

sociedade, sejam eles educacionais, sociais ou de mercado de trabalho, e são 

adaptadas para auxiliar a prática pedagógica. 

No meio acadêmico, os recursos tecnológicos tornaram-se 

imprescindíveis para alunos e professores, pois, através deles, é possível a 

ampliação da pesquisa e da comunicação. 

A FASB disponibiliza, para os alunos, dois laboratórios de informática 

fixos, além de mais quatro móveis, e um de redes, todos com máquinas modernas, 

além das bibliotecas dos campi I e II com terminais para consulta e wireless nos dois 

campi, dando a alunos e professores a possibilidade de pesquisa em qualquer 

tempo e local dentro dos campi. 
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Além disso, é através dos recursos tecnológicos que o corpo discente 

pode avaliar o corpo docente e os gestores dos cursos e da IES, entrar em contato 

direto com os mais diversos setores e acessar todos os seus dados no sistema on 

line. 

As inovações ocorrem desde a melhoria das estruturas curriculares, 

laboratórios, controle dos registros acadêmicos, bibliotecas e todos os demais 

setores da instituição, com atualização constante de hardware e software. 

Com as novas tecnologias à disposição tanto de professores como 

alunos, a comunicação torna-se ainda mais ágil e eficaz graças ao sistema on line, 

onde o professor disponibiliza seu plano de curso e materiais extras, além do uso de 

redes sociais também com esse intuito, além de aproximar corpo docente e discente, 

aprimorando aspectos tão caros à educação do futuro, que é o respeito à 

diversidade, o cuidado com o meio ambiente e a afetividade, esta última 

fundamental no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A FASB entende, na sua organização didático-pedagógica, que o aluno é 

o protagonista principal do processo de ensino e de aprendizagem e, de acordo com 

as suas políticas de ensino, definidas no PPI, busca, na sua organização, propiciar 

estratégias de aprendizagem, acionando novos conhecimentos significativos aos 

futuros profissionais.  

Desta forma, orienta a elaboração de seus projetos pedagógicos com uma 

organização curricular, em que o conjunto de atividades de ensino e de 

aprendizagem programadas, período a período, contribui para a construção do 

conhecimento em bases científicas sólidas, flexíveis, capazes de orientar para a 

tomada de decisão e para a ação efetiva, propiciando ao futuro profissional a 

possibilidade de resolver problemas com fundamentação e princípios éticos.  
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Nesse sentido, articula-se a participação dos “docentes num papel mais 

ativo como facilitadores e orientadores da aprendizagem”. Para tanto, as estratégias 

orientadas pela FASB buscam: 

I. Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares; 

II. Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma 

interdisciplinar; 

III. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa/estudo individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e a 

participação em atividades de extensão; 

IV. Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual. 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à concepção 

filosófica da organização didático-pedagógica, devem apresentar: 

I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino 

que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão; 

II. Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através 

de processos interdisciplinares; 

III. Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos 

para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional; 

IV. Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada. 

Ainda quanto aos componentes curriculares como estratégia educacional, 

inseridos nos PPC’s, entendemos que, no âmbito do currículo, este se constitui em 

ação, vida, reflexão, desconstrução, construção e reconstrução. O professor deve 

estar atento à comunicação, à troca, à reflexão, aos desafios. O indivíduo constrói 

conhecimento usando não apenas a razão, mas a intuição, as sensações e as 

emoções. Educar, então, significa respeitar o conjunto de inteligências que 

cooperam harmoniosamente entre si. 

A educação, nessa perspectiva, deve ajudar o aprendente a conhecer a 

sua própria natureza humana, percebendo os seus conceitos, competências, 

habilidades, carências e emoções, visando a orientá-lo de forma construtiva em 
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direção ao bem comum. Esta concepção implica revisão de valores, que envolvem 

melhorias na qualidade dos relacionamentos, levando à justiça social, solidariedade 

e fraternidade. 

Daí a importância do espaço da academia ser um ambiente de 

aprendizagem, no qual as atenções estejam voltadas para o resgate do ser humano 

e para a busca de novas formas de pensar, de conviver, compreender o mundo e de 

valorar as questões ético-pedagógicas. A criação de estratégias constitui caminhos 

de exercícios interdisciplinares: núcleos de disciplinas, práticas supervisionadas, 

aulas-conferência, educação a distância. São caminhos de fomento, motivação e 

estímulo à produção de conhecimentos que propõem, além dos limites postos pelo 

cotidiano, reflexão sobre situações costumeiras, vislumbrando outras formas de 

abarcar a diferença e a alteridade. 

 

2.4.1 Incorporação de avanços tecnológicos na oferta educacional 

 

Os avanços tecnológicos, especialmente das duas últimas décadas, 

criaram um novo paradigma, uma maior exigência sobre a eficiência ao nível de 

produtividade das empresas, de um modo geral. O moderno paradigma tecnológico, 

associado à evolução do mundo digital, exige cada vez mais a formação de 

profissionais com conhecimentos sólidos nessa nova área.  

A Faculdade do Sul da Bahia, atenta à necessidade de incremento das 

atividades educacionais, com a adoção das novas tecnologias disponíveis, de modo 

a assegurar a efetividade do processo ensino-aprendizagem, tem procurado tornar 

esse mesmo processo realmente significativo para um perfil de estudante cada vez 

mais imerso na realidade tecnológica. Além disso, a Faculdade do Sul da Bahia-

FASB tem a percepção de que o perfil dos alunos da educação superior está 

mudando com uma velocidade surpreendente, a partir do que se percebe 

claramente que, para um atendimento educacional eficaz, esses estudantes 

demandam a incorporação dos avanços tecnológicos e a modernização das 

atividades educacionais. 
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 Assim, nossa Instituição está cuidando, continuamente, da integração do 

discente junto a uma infraestrutura tecnológica. Para tanto, salas de computação 

foram criadas nos dois campi, laboratórios móveis de computadores foram 

adquiridos, para melhor desenvolvimento das aulas, acesso à internet via Wi-Fi para 

alunos, professores e pessoal técnico-administrativo, atualização constante de 

equipamentos, softwares, servidores e recursos humanos. 

Aos discentes, vários serviços são oferecidos por meio da Internet, 

permitindo acesso a: 

 Estrutura Curricular Individual de Curso; 

 Calendário Acadêmico; 

 Notas e faltas; 

 Situação financeira; 

 Biblioteca Virtual; 

 Acervo de livros das Bibliotecas dos campi I e II; 

 Avaliação Institucional, através de formulário on-line, desenvolvido pela 

Coordenação de Avaliação da Comissão Própria de Avaliação-CPA; 

 Salas para acesso à Internet, para o desenvolvimento de pesquisa e 

trabalhos; 

 Serviço de e-mail gratuito. 

 

A tecnologia trouxe grandes facilidades também para os docentes, no que 

tange a: 

 Controle informatizado de frequência discente; 

 Acesso à Internet; 

 E-mail gratuito; 

 Criação do portal dos professores que permite: envio de mensagens, 

protocolo de material didático, controle de notas e faltas, programação 

de conteúdos, entre outros serviços. 

 Agenciamento de projetos multimídia. 

 Utilização do Sistema Moodle, proporcionando melhor informação entre 

alunos e professores, com a adoção, por exemplo, de trabalhos 

interativos on line: trabalhos de pesquisa, atividades avaliativas, estudos 

dirigidos, relatórios etc. 
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2.4.2 Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do 
trabalho docente 

 

A Faculdade do Sul da Bahia-FASB oferece ao docente apoio, estrutura 

física e material, possibilitando-lhe a realização de um trabalho didático-pedagógico 

de qualidade. Periodicamente, por ocasião das Jornadas Pedagógicas, é oferecida 

atividade didático-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 

conduzir, facilitar e estimular a aprendizagem. No nosso entendimento, o professor 

exerce o papel de condutor 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 facilitador, 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, na condição de condutores, facilitadores 

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, as quais são aplicadas pela Comissão Própria de Avaliação-CPA. 

O Acompanhamento e Avaliação da atividade Docente propõe-se à 

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 preparação de aulas, projetos de pesquisa 
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e extensão, supervisão de estágio, eventos acadêmicos internos (tais 

atividades são também desenvolvidas nos encontros mensais para 

discussão didático-pedagógicas, por ocasião de realização de reuniões 

entre docentes e Coordenação, com a participação também de 

discentes).  

 A atualização do conteúdo programático e das referências bibliográficas 

utilizadas, tendo em vista a ementa e os objetivos propostos pela 

disciplina, desenvolvida pelo professor, no início de cada semestre, com 

vistas à 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: 

1. Metodologia a ser desenvolvida no Programa de Ensino; 

2. Reuniões sistemáticas sobre o Projeto Pedagógico do Curso, para 

avaliação, planejamento e correções necessárias, inclusive no 

âmbito de reuniões capitaneadas pelo Núcleo Docente Estruturante-

NDE; 

3. Acompanhamento, por parte do Coordenador Pedagógico, dos 

registros do professor, quanto ao programa, frequência e avaliação 

do aluno; 

4. Cronograma e relatórios de docentes e discentes, sobre as 

atividades complementares; 

5. Relatórios e avaliações de Estágios; 

6. Contatos informais com professores e alunos, enfocando: 

relacionamento professor/aluno, engajamento nas atividades do 

curso, assiduidade, pontualidade etc.; 

7. Avaliação discente em relação ao: desempenho do Professor, 

funcionamento do curso. 

A Avaliação Institucional contempla, ainda, 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. 
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Em última análise, de maneira assistemática, mas permanente, a 

atividade docente é ainda acompanhada e assessorada pelo Diretor Acadêmico 

(reuniões quinzenais são realizadas entre Coordenadores de Curso e Diretor 

Acadêmico) e pelo Assessor Pedagógico (sempre que os Coordenadores e 

professores sentem necessidade de assessoria sobre questões de ordem didático-

pedagógicas, recorrem também à figura do Assessor Pedagógico) 

 

2.4.3 Parâmetros para seleção de conteúdos e elaboração dos currículos 

 

A seleção de conteúdos é o resultado de um universo maior de 

conhecimentos e saberes, consoante o objetivo que se tenha de educação. Para 

formar um ser humano crítico e participativo, na sociedade, é necessário selecionar 

conhecimentos diferentes daqueles que são tradicionalmente escolhidos e que não 

priorizam a criticidade. A seleção é uma questão de poder. Ao selecionar 

determinado conteúdo para fazer parte do currículo, estar-se-á privilegiando alguns 

conteúdos em detrimento de outros. 

A definição dos conteúdos, para elaboração dos currículos a serem 

desenvolvidos nos diferentes cursos da Faculdade do Sul da Bahia-FASB deve ter 

em conta a análise da realidade, foco nos aspectos da inserção regional da 

Instituição e operada com referenciais específicos, tais como: 

 Sócio antropológico, que considera os diferentes aspectos da 

realidade social em que o currículo será aplicado. Visam despertar no aluno a 

consciência para os problemas brasileiros e mundiais, de modo que possa capacitá-

los a exercer uma profissão na sociedade com respostas conscientes e livres para a 

construção de um mundo onde todos tenham oportunidades iguais, onde todos 

participem na produção consciente do espaço, exercendo a cidadania e, 

consequentemente, a democracia plena; 

 Psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno; 

 Epistemológico, que se fixa nas características próprias das 

diversas áreas do saber tratadas pelo currículo; 
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Entende-se que o processo educacional deve estar centrado nos 

conteúdos relevantes para a formação do cidadão, respeitadas as especificidades 

das diferentes disciplinas. O estudante deve ser avaliado quanto ao 

desenvolvimento de competências e habilidades, por meio da aprendizagem 

significativa daqueles conteúdos. 

Ademais, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer 

estratégias que mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, a 

exemplo da observação, compreensão, argumentação, organização, análise, 

síntese, comunicação de ideias, planejamento, memorização etc. 

Ao selecionar os conteúdos, os professores trabalham conforme suas 

visões de mundo, suas ideias, suas práticas, suas representações sociais. Toda 

prática educativa apresenta determinado conteúdo, a questão maior é saber quem 

escolhe os conteúdos, a favor de quem e de como estará o seu ensino e, para tanto, 

nas suas disciplinas os docentes da Faculdade do Sul da Bahia-FASB irão: 

 Tomar como referência a prática profissional, analisar 

criticamente as formas de seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim 

como o seu significado no processo de ensino, identificando qual a concepção de 

homem, mundo e educação que estão orientando essa prática. 

 Discutir a importância da determinação dos objetivos como 

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

procedimentos, avaliação, e definindo o tipo de relação pedagógica a ser 

estabelecida. 

 Considerar que o conteúdo só adquire significado quando se 

constitui em um instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do 

aluno, tendo em vista a sua transformação. 

Para assegurar a qualidade do ensino na Instituição e garantir o 

atendimento às diretrizes pedagógicas estabelecidas, as seguintes atividades são 

desenvolvidas: a revisão contínua dos currículos; a atualização permanente de 

programas, ementas, referências bibliográficas e planos de ensino; a dinamização 

das atividades práticas de formação profissional; a orientação acadêmica; a 
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ampliação dos recursos de apoio ao ensino; o aperfeiçoamento docente; a 

qualificação docente; a criação de novos cursos; a elaboração e revisão dos projetos 

pedagógicos dos cursos e a auto avaliação constante, visando ao aperfeiçoamento 

do trabalho desenvolvido. 

 

A Faculdade do Sul da Bahia-FASB observa as seguintes diretrizes na 

elaboração e revisão dos currículos: 

 Coerência do currículo com os objetivos do curso; 

 Coerência do currículo com o perfil do egresso; 

 Coerência do currículo face às diretrizes curriculares nacionais; 

 Adequação da metodologia de ensino à fundamentação teórico-

metodológica do curso; 

 Interrelação e integração entre as disciplinas; 

 Dimensionamento da carga horária das disciplinas; 

 Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas; 

 Adequação, atualização e relevância da bibliografia. 

 

2.5 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

     

2.5.1 Políticas de Ensino  
 

O ensino é uma das dimensões que possibilita a democratização e o 

acesso ao conhecimento elaborado, transformando-o em ações práticas de 

intervenção no meio social e no mundo do trabalho. Nesse contexto, o conhecimento 

aparece como mediação do poder e como ferramenta da criação de símbolos 

através de um processo de intencionalização técnica e política, deixando de ser 

mecânica, projetando o trabalho como sentido. 

Daí se esperar da educação que ela constitua, em sua efetividade prática, 

um decidido investimento na consolidação dos forças construtivas dessas 

mediações. Impõe-se assegurar que a educação seja mediação da percepção das 
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relações situacionais, que ela lhes possibilite a apreensão das intrincadas redes 

políticas da realidade social, pois só a partir daí poderão se dar conta também do 

significado de suas atividades técnicas e culturais. 

Cabe ainda à educação desvendar os mascaramentos ideológicos de sua 

atividade, evitando assim que se instaure como mera força de reprodução social e 

se torne capaz de vir a ser força de transformação da sociedade, de tantas maneiras 

quantas as permitidas pela criatividade de mentalidades preparadas e abertas para 

a sensibilidade do social, capazes de propor e executar alternativas que projetem as 

comunidades a outros patamares de qualidade de vida. Visão esta não ingênua de 

que a educação tudo pode, sozinha, dar conta de fazer a transformção da 

sociedade, mas a de que o que lhe compete fazer não deve deixar de ser feito. 

Assim, as políticas educacionais da FASB buscam desenvolver, para os seus 

acadêmicos, uma base sólida de formação e desenvolvimento de habilidades e 

competências para o mercado de trabalho, contextualizando o ensino às realidades 

social, cultural e psicológica. A Instituição visa a formar cidadãos éticos, críticos, 

atuantes em seus entornos social, cultural e político, de forma autônoma e 

responsável. Nesse contexto, compõem as políticas de ensino os seguintes itens: 

I. Atualizar, dinamizar e flexibilizar as estruturas curriculares dos cursos;  

II. Criar estratégias de aprendizagem, adicionando novos conhecimentos 

significativos aos futuros profissionais; 

III. Capacitar os docentes para o papel mais ativo de facilitadores e orientadores 

da aprendizagem;  

IV. Incentivar os docentes na busca da qualificação profissional, através da 

formação continuada; 

V. Oferecer aos professores cursos de inovações didáticas, com a aplicação de 

novas formas de ensinar; 

VI. Incentivar os docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares, 

superando a fragmentação da informação, oportunizando um ensino integrado e a 

proximidade da teoria e prática; 

VII. Impulsionar o incentivo aos projetos de iniciação científica e à extensão;  

VIII. Desenvolver programas de pós-graduação, relacionando-os com os cursos de 

graduação ofertados; 
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IX. Manter projetos pedagógicos adequados às legislações vigentes e ao mercado 

de trabalho; 

X. Incorporar as novas tecnologias à educação, como recurso no desenvolvimento 

das aprendizagens; 

XI. Criar novas formas de relação interinstitucional, seja através de redes virtuais 

e/ou ensino a distância; 

XII. Estabelecer parcerias nacionais e internacionais para iniciação científica e 

formação crítico-social, através de intercâmbios de professores e alunos; 

XIII. Ampliar a base de conhecimento da sociedade para que seja transformadora 

da realidade, ao mesmo tempo em que preserva a cultura e os valores sociais pré-

existentes; 

XIV. Aplicar programas de monitorias, de forma a dar apoio pedagógico aos alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas; 

XV. Promover reuniões de colegiado para analisar, avaliar, informar e ajustar os 

procedimentos pedagógicos, de acordo com as necessidades educacionais, 

psicológicas e culturais dos alunos;  

XVI. Reformular critérios avaliativos, oportunizando avaliação diagnóstica e 

formativa; 

XVII. Orientar as Atividades Complementares através de critérios específicos que 

favoreçam a flexibilização de conteúdos e a possibilidade de formação diferenciada; 

XVIII. Acompanhar, mediar e facilitar o desenvolvimento das atividades de pesquisa 

de aprofundamento de conteúdo, para a elaboração do trabalho de conclusão de 

curso; 

XIX. Criar cursos de graduação para atender às necessidades de qualificação de 

recursos humanos para a região de influência da FASB. 

 

2.5.2 Políticas de Extensão 
 

 

EXTENSÃO significa um dos princípios pedagógicos universitários, e que 

pode ser explicado por intermédio de quatro sentidos: prática ética, uma vez que 

todo conhecimento produzido deve ser ensinado, portanto, socializado, e aqui se faz 
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o valor ético da extensão; o valor estético da extensão se explica pelo “estado de 

fazer” – reivindica uma espécie de ataraxia, estágio de “imperturbabilidade da alma”, 

segundo pensamento epicurista; do que se depreende o sentido estético, em que se 

diz que a beleza está na disposição para construir ações buscando a harmonia das 

coisas, até nas caóticas; extensão como resgate de dignidade ou direitos humanos, 

significa não exclusão social; parece contraditório, mas não é, porque mesmo que 

pensemos que todos, de alguma forma, já estão vinculados à sociedade e, de 

nenhum modo, se está desgarrado dela, no entanto, as relações humanas tendem a 

não ser pela alteridade; pelo contrário, geralmente se fazem pela negação do outro, 

daí a necessidade da extensão como direitos humanos; e o outro sentido da 

extensão, que vem associado à ternura, e desde cedo a modernidade se encarregou 

em combatê-lo, com a separação entre mundo público e privado, acreditou-se 

piedosamente que o afeto devesse ser banido por completo do mundo público, 

verdadeiramente o mundo da política. E não se pode conceber a política sem 

paixão, consoante pensamento aristotélico. Aliás, Aristóteles disse um dia: política é 

movimento de paixões. O afeto, ou ternura, assim, seria recolocado em cena para 

expressar-se com ele outro sentido de extensão, seguindo os passos do retorno do 

conhecimento, espiritualidade, direitos humanos e cidadania. 

Consignada como prestação de serviços à sociedade, ela acaba sendo 

um dos mecanismos para aferição das capacidades e competências visadas pelas 

graduações, na identidade formativa do profissional. Segue-se, ainda, como apoio 

ao docente, discente e corpo técnico-administrativo, com a implantação de cursos de 

aperfeiçoamento e difusão cultural. Seguem, também, as linhas de pesquisa 

definidas pelo campo da investigação científica, mas em forma de ações, no fazer 

pensando, fazer solidário e transformativo. 

 

Políticas institucionais de Extensão e suas formas de operacionalização 

 

 Programas de extensão, tais como, curso de Libras; o curso de 

português, leitura e interpretação de textos – mecanismo de nivelamento 

e incentivo à redação com rigor. 

 Regulamentação das atividades complementares, monitorias e estágios. 
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 Reorientação das atividades de extensão para seguir as linhas de 

pesquisa estabelecidas nos ditames do 6º Seminário de Iniciação 

Científica, quais sejam: “Direito, Educação e Sociedade”; “Tecnologia e 

Meio Ambiente”; “Relações Sociais, trabalho e Economia”; “Saúde e 

Meio Ambiente”; e “Tecnologias Sociais e Inovação”. O objetivo é 

incrementar as atividades de extensão de modo a reforçar a graduação 

e prestação de serviços à sociedade. 

 Criação da Semana Cultural, com destaque para o “Dia da Poesia”, no 

calendário acadêmico. 

 Programas de extensão, a exemplo de cursos de “Oratória e Retórica”, 

“Meu primeiro emprego”, promovidos pelo Serviço de Orientação 

Pedagógica e Profissional-SOEP. 

 

Vinculação das atividades de Extensão com a formação e sua relevância 

na Comunidade 

 

 Existência ativa do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão-

NUPPE há mais de 12 anos, propiciando o desenvolvimento de 

programas e atividades de pesquisa e extensão que atendem à 

sociedade de modo geral. Prova disso são os projetos vinculados às 

Coordenações de Curso, através de seus órgãos, Núcleo de Prática 

Jurídica, Empresa Júnior, Escritório Modelo etc. Efetivamente, tem-se a 

implantação do já mencionado Seminário de Iniciação Científica, além 

da oferta de vários cursos de pós-graduação lato sensu, criados em 

sintonia com a demanda dos cursos de graduação, de modo a oferecer 

educação continuada aos nossos egressos. 

 Realização de Oficinas de Práticas Pedagógicas, tais como leituras 

dirigidas e reflexões de textos pertinentes que sirvam para a criticidade e 

reorientação das metodologias e abrem espaço para as novas 

tecnologias que beneficiem o trabalho e a essência política do ato 

pedagógico. 

 Reflexões sobre a proposta pedagógica institucional e redirecionamento 

às reais necessidades da comunidade e possibilidades da IES. 

 Incentivo à organização, produção e divulgação de atividades artísticas 

e culturais. 

 Realização de ações sociais, nas mais diferentes instâncias sociais, no 

decorrer do ano, a exemplo de atividades desenvolvidas pelo “Grupo 

dos Alegroterapeutas”, em hospitais, clínicas, escolas etc.; os Projetos 

“Brinquedoteca”, “Mil Mudas, Mil Vidas”; “Declare o seu IRPF”. Este 
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último Projeto tem atendido mais de 100 pessoas da comunidade interna 

e externa. A culminância de todos os projetos de extensão acontece por 

ocasião do dia da Responsabilidade social, que acontece nos meses de 

setembro ou outubro. 

 Parceria com Instituições de Ensino, tais como o Instituto Francisco de 

Assis - IFA e o Educandário Paz e Bem, através do desenvolvimento de 

Oficinas destinadas à terceira idade, crianças.  

 

2.5.3 Políticas de pesquisa 

 

A educação superior desenvolvida pela Faculdade do Sul da Bahia-FASB 

tem como primado de racionalidade a garantia de investimento no “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”. Defende a pesquisa em 

associação com a extensão para “promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição”. 

A Faculdade do Sul da Bahia tem dado apoio a professores e alunos, 

buscando incentivar a participação em eventos de natureza científica, cultural em 

áreas e saberes diversos. Eventos acadêmicos, nas diversas áreas dos cursos 

oferecidos pela IES, e em outras instituições de ensino, dentro e fora do município 

de Teixeira de Freitas, são realizados também com o patrocínio e apoio da FASB. 

Atualmente, a FASB possui três veículos de publicação, estimulantes da 

produção acadêmica, uma vez que seus autores têm a oportunidade de socializar o 

resultado de suas pesquisas, todos mantidos com recursos próprios da Fundação 

Francisco de Assis. 

A Revista Mosaicum, de natureza científica, semestral, é um meio de 

divulgação e difusão de pesquisa, artigos, resenhas e outros trabalhos de rigor, do 

corpo docente, professores de outras instituições que contribuem com a FASB, e 

também da produção do discente fruto de reflexão acurada e sob o auspício de 

professor-orientador. A Revista Mosaicum está em sua 21ª edição, indexada em 

EDUBASE (Unicamp), Latindex e LivRe!, ISSN: 1808-589X. 
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Veredictum Cadernos de Direito da FASB, de natureza técnico-científica, 

publicação semestral, ISSN: 1983-6236, é uma iniciativa do Curso de Direito e do 

Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (NUPPE), cujo objetivo é contribuir 

para a consolidação da pesquisa na área do Direito, tornando-se um referencial 

importante na propagação de estudos científicos para o fortalecimento dos 

conhecimentos jurídicos da comunidade acadêmica. A publicação está em seu 

segundo número, contando sempre com artigos, resenhas e outros trabalhos de 

rigor, do corpo docente, alunos e egressos, além da contribuição de professores de 

outras instituições. 

Revista das Engenharias da FASB é uma publicação técnico-científica, 

anual, ISSN: 2317-7470, com a sua segunda edição no prelo. A Revista é uma 

publicação responsável pela divulgação e difusão de pesquisa, artigos e resenhas 

dos Colegiados dos Cursos de Engenharia Civil, de Produção e de Controle e 

Automação. Tem-se constituído num rico instrumento de incentivos reais aos corpos 

docente e discente, especialmente na divulgação de pesquisas oriundas de 

conhecimentos construídos nas aulas práticas laboratoriais. 

 

Políticas Institucionais de Iniciação Científica 

 

Nos últimos anos, o acelerado crescimento e diversificação do 

conhecimento tornou o ensino tradicional praticamente impraticável, quando 

baseado exclusivamente na transmissão oral de informação. No âmbito de algumas 

disciplinas que compõem a estrutura curricular dos cursos de graduação, já não é 

mais possível transmitir todo o conteúdo relevante. É preciso buscar em outras 

possibilidades e instrumentos de aprendizagem caminhos para ampliar o espectro 

de informação, de modo que o aluno possa intervir, criticamente, além de estar 

consciente de que muito do que precisará saber, no exercício de sua profissional, 

ainda está por ser descoberto. 

O desafio das Instituições de Ensino Superior é formar cidadãos capazes 

de buscar conhecimentos e de saber empregá-los. A partir dessa perspectiva, a 

inserção dos alunos, já no início do curso, em projetos de pesquisa, lhe dará 
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condições de instrumentalizar-se de modo a aprimorar qualidades desejadas em um 

profissional de nível superior, além de estimular e iniciar a formação daqueles mais 

vocacionados para a pesquisa. 

Os mecanismos institucionais que podem viabilizar essa inserção são os 

estágios curriculares e a iniciação científica. Os estágios curriculares, sejam eles 

obrigatórios ou voluntários, têm contribuído peremptoriamente para uma formação 

de qualidade de nossos alunos. Por outro lado, a criação dos Seminários de 

Iniciação Científica, desde o ano de 2008, tem fortalecido, cada vez mais, a 

construção de perfis acadêmicos sintonizados com as necessidades de mercado. 

Neste ano de 2015, no mês de novembro, realizaremos o 6º Seminário de 

Iniciação Científica, tendo como mote “Formação, ciência e sociedade: 

empoderamento ambiental e tecnológico”. Depois de cinco edições do Seminário, é 

possível avaliar o quanto a iniciativa tem contribuído para uma melhor formação 

acadêmica de nossos alunos. O intercâmbio que o Seminário de Iniciação Científica, 

desde as edições anteriores, mantém com outras IES, tem proporcionado ricas 

trocas de experiências entre os acadêmicos, fortalecendo, cada vez mais, a 

qualidade das apresentações de trabalhos de pesquisa, painéis etc. 

Além do Seminário de Iniciação Científica, outras políticas institucionais 

estão e ainda serão implantadas, a fim de fortalecer a pesquisa na IES. Assim, a 

viabilização e implantação de salas específicas para as coordenações de 

monografia e atendimento, para orientação de aluno, têm facilitado o 

desenvolvimento de pesquisa, uma vez que o professor disponibiliza de mais tempo 

para a investigação e elaboração de reflexões a respeito de seus afazeres no mundo 

acadêmico. 

 

 

2.5.3 Políticas de Pós-graduação  
 

A FASB entende a pós-graduação como a oportunidade para o 

crescimento profissional, através dos Programas de Educação Continuada. A oferta 

de cursos de pós-graduação lato sensu acontece de formas distintas: 
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I. Por demanda do mercado de trabalho, na busca de recursos humanos cada 

vez mais qualificados; 

II. Por estímulo dos cursos de graduação dentro do programa de Educação 

Continuada;  

III. Por parcerias com instituições públicas e privadas. 

A construção dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Pós-graduação lato 

sensu deve atender à Resolução nº 1, de 08 de junho de 2007 e às seguintes 

orientações: 

I. Os projetos pedagógicos serão produzidos nos colegiados de curso, ou por 

ação de grupos de docentes de vários cursos, e estarão vinculados ao NUPPE; 

II. Os projetos serão avaliados pelo Conselho Superior, devendo ser instruídos, 

entre outros, com os seguintes itens: 

a) Nome do Curso e Área do Conhecimento;  

b) Justificativa e possibilidades de Inserção no Mercado; 

c) Objetivos gerais e específicos; 

d) Concepção do Programa; 

e) Coordenação; 

f) Conteúdo Programático; 

g) Corpo Docente; 

h) Metodologia do processo de ensino e de aprendizagem; 

i) Sistemas de avaliação; 

j) Trabalho de Conclusão de Curso; 

k) Público Alvo; 

l) Regime de funcionamento; 

m) Número de vagas ofertadas; 

n) Carga horária; 

o) Critérios de seleção; 

p) Infraestrutura física; 
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q) Planejamento Orçamentário; 

r) Controle de Frequência;  

s) Certificação; 

t) Indicadores de Desempenho. 

 

2.5.4 Políticas de Gestão  

 

A educação deve valorizar a descoberta e a prática consciente de novas 

formas de pensar e compreender o mundo, donde se depreende que é preciso que 

se estimule práticas que possibilitem a integração, o resgate do humano, a 

solidariedade e cooperação, ao lado dos conhecimentos, competências e 

habilidades necessárias ao exercício profissional dos cursos oferecidos pela 

Faculdade do Sul da Bahia. 

O surgimento de novas tecnologias, a ampliação na produção e a rapidez 

na reprodução de conhecimentos exigem políticas de democratização interna da 

Faculdade. Estas surgem como consequência das conquistas de uma sociedade 

democrática e plural, ainda em fase de consolidação plena, expressada através da 

vida colegiada e participativa, do clima de tolerância e de abertura para a 

diversidade, de procedimentos e atos cotidianos que estimulem o tratamento 

igualitário e equânime. O ambiente acadêmico é o espaço privilegiado para se 

exercitar a democracia e a participação política. Assim, a esfera de decisões torna-

se oportunidade para o exercício do aprendizado da responsabilidade de se co-

gerenciar o processo de gestação e socialização do conhecimento. 

Ao processo educativo, à tarefa de preparar seres humanos para a 

sociedade, soma-se a tarefa de enfrentar as exigências do mercado de trabalho, 

dando aos egressos as condições de nele sobreviver. A tarefa de educadores amplia 

o sentido de conduzir esse processo, para que seja possível transcender o próprio 

trabalho, a fim de encontrar nele seu profundo significado humano, viver em 

comunidade, sem se converter em massa, participar da vida e dos problemas da 

sociedade, podendo fazer uso da liberdade. O trabalho ocupa lugar privilegiado na 

existência e realização humanas. 
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Tudo o que a Faculdade do Sul da Bahia-FASB oferece aos alunos será 

agregado por eles para alcançar o sucesso pessoal dentro do mercado. A missão 

institucional requer a discussão dos conteúdos disciplinares, nas diferentes 

atividades acadêmicas desenvolvidas. Questões profundas sobre esse mercado, tais 

como: a divisão entre trabalho braçal e intelectual, a relação capital-trabalho, a 

questão do lazer; a precarização das condições de trabalho e sua relação como 

mercado global, a escassez da oferta dos postos de trabalho, entre outras questões, 

como essas perpassam hoje o universo formativo dos profissionais do século XXI. 

Por isso, a instituição não pode se omitir de discuti-las. 

A estrutura organizacional desta Instituição de Ensino Superior prevê a 

participação de representantes da comunidade acadêmica e da sociedade, em 

diversas instâncias decisórias, em colegiados, como o Conselho Superior, Conselho 

de Ética da Pesquisa, na Comissão Própria de Avaliação, nos Núcleos Docentes 

Estruturantes etc. A estrutura administrativa, os fóruns de decisão, e os projetos 

acadêmicos estão permeados de contribuições externas, de modo a não permitir a 

arrogância intelectual de achar-se proprietário de algum saber que possa ser 

transformado em qualquer moeda de troca.  

A horizontalidade das relações, a participação efetiva na vida acadêmica, 

as oportunidades de contribuições e realizações em projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, a vida comunitária, as condições físicas oferecidas, o fulcro na atenção ao 

alunado e no seu pronto atendimento, as políticas de interligação e 

complementaridade das atividade-fins e meios na instituição, conduzem e constroem 

a democratização dos processos e vida universitária, como demonstram nosso 

organograma e as políticas implementadas. 

Assim, neste novo ambiente, a Instituição procurou adaptar sua estrutura 

organizacional para unidades de gestão, profissionalizou suas coordenações, abriu 

novas frentes de trabalho, e tem buscado a excelência em sua área de atuação, 

através de uma formação sólida de seus discentes e da qualidade em seu processo 

de ensino, esta sempre acompanhada de avaliações para ajustes e melhoria 

contínua. A profissionalização do quadro docente e técnico administrativo já não é 

mais meta de alcance, mas sim de manutenção. 

São consideradas políticas de gestão da FASB: 
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I. Permanente integração entre unidade mantida e entidade mantenedora; 

II. Gestão orçamentária integrada com revisões periódicas; 

III. Autonomia na gestão de pessoas; 

IV. Otimização da utilização de laboratórios e recursos multimídias entre 

diferentes cursos; 

V. Promoção do aperfeiçoamento contínuo do corpo docente e técnico 

administrativo; 

VI. Busca de parcerias com instituições públicas e privadas, visando assegurar a 

Missão Institucional; 

VII. Avaliação sistemática das práticas docentes com foco na melhoria da 

qualidade de ensino e da aprendizagem; 

VIII. Valorização dos profissionais da Instituição, estabelecendo um plano de 

carreira que estimule a qualificação e o desempenho; 

IX. Estimular a prática dos valores institucionais por meio de treinamentos 

constantes;  

X. Contribuir para a sustentabilidade financeira da entidade mantenedora. 

 

 

2.6 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, ENFATIZANDO A 

CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E SOCIAL DA REGIÃO 

 

A Instituição, por sua capacidade de qualificação de recursos humanos e 

pelos princípios éticos que comunga e divulga, é uma parceira fundamental para a 

construção de uma sociedade mais justa. As práticas socialmente responsáveis, 

geradas por iniciativa própria e em parceria com diversos atores sociais, são 

referências que podem estimular políticas públicas e beneficiar outros cidadãos. 

No contexto das práticas institucionais socialmente responsáveis, a 

Instituição viabiliza e valoriza o fim a que todos buscam: a construção de um mundo 

melhor, próspero, socialmente justo e ambientalmente sustentável. 
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A FASB acredita na formação de profissionais socialmente responsáveis e 

preocupa-se com a qualidade da formação destes indivíduos, qualificando-os para a 

inclusão no mercado de trabalho, formando profissionais críticos, moralmente 

competentes e capazes de tomar decisões éticas frente às questões sociais. 

As atividades de Responsabilidade Social buscam maximizar e otimizar 

os esforços, a fim de alinhar as diretrizes institucionais e contribuir cada vez mais 

para ampliar os ganhos sociais, priorizando as seguintes áreas: 

 

I. Compromisso com ações que promovam o Desenvolvimento Econômico e 

Social; 

II. Defesa do Meio Ambiente, especialmente no âmbito institucional; 

III. Compromisso com as ações de Inclusão Social; e, 

IV. Defesa da Memória Cultural e Patrimônio Cultural.  

 

Considerando a Missão, a Visão e os Valores Institucionais, definem-

se, no conjunto de políticas amplas, as seguintes prioridades: 

I. Elaborar estratégias que oportunizem a Instituição, como um todo, conhecer, 

planejar e executar ações constitutivas da política de responsabilidade social 

institucional; 

II. Utilizar normas que possibilitem a transparência das ações vinculadas à 

implementação da política de responsabilidade social na Instituição; 

III. Estruturar atividades de responsabilidade social, considerando os impactos 

administrativos, financeiros e socioculturais desse processo; 

IV. Comprometer a comunidade acadêmica com a promoção da ética e do 

desenvolvimento sustentável; 

V. Aplicar a melhoria contínua dos programas, projetos, ações e atividades em 

desenvolvimento no ensino, na iniciação científica, na extensão e na gestão; 

VI. Estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de 

metas de responsabilidade social na Instituição; 
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VII. Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a 

possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem como 

à comunidade externa; 

VIII. Construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de 

responsabilidade social descentralizado e integrado, objetivando reconhecer o 

alcance das ações e a possibilidade de novas respostas às necessidades sociais, 

econômicas e ambientais. 

 

2.7 POLÍTICAS DE ESTÁGIO 

 

A FASB entende o estágio como oportunidade de integração do aluno 

com o mercado de trabalho, propiciando o seu desenvolvimento acadêmico e 

profissional. O estágio permite ao discente o contato com a realidade profissional, 

onde este poderá pesquisar diagnosticar e propor alternativas de solução para 

problemas observados, com a devida orientação, direcionando-o para uma análise 

crítica e contextualizada da dinâmica da prática profissional. 

São consideradas políticas de Estágio: 

I. Propiciar a observação de saberes sistematizados entre os conhecimentos 

acadêmico e empírico, através do estágio; 

II. Trabalhar a formação de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização do currículo; 

III. Instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional. 

IV. Favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficia a visão integrada do 

social, formando o cidadão, o profissional e a pessoa. 

V. Desenvolver parcerias e convênios com instituições, identificando e 

atendendo as demandas sociais articuladas com as políticas e prioridades 

institucionais; 

VI. Acompanhar o desenvolvimento dos estágios, de acordo com regulamento 

estabelecido pela FASB. 
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Caberá aos colegiados de curso, aprovar o Regulamento de Estágio 

específico do curso (quando este estiver definido nas DCNs), observado o 

regulamento geral de estágio da FASB, indicando no regulamento a forma de 

orientação, acompanhamento e avaliação da atividade. 

 

2.8 POLÍTICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Os cursos de graduação oferecidos pela FASB têm como uma das 

diretrizes fundamentais o estímulo ao desenvolvimento, ao longo do curso, de 

trabalhos acadêmicos. Este consistirá na elaboração de Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC (quando previsto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso) 

artigo científico, relatório técnico-científico, seminário, resenha crítico-literária, 

revisão de literatura e pesquisa experimental. 

Caberão ao Núcleo Docente Estruturante e ao Colegiado de Curso 

planejar a execução dos trabalhos acadêmicos, indicando a modalidade, a forma de 

orientação docente, os critérios de acompanhamento e de avaliação. 

São políticas na elaboração de Trabalhos Acadêmicos: 

I. Acompanhar o aluno, orientando-o na elaboração do Trabalho Acadêmico, 

garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas relacionados à prática 

profissional;  

II. Propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração do 

Trabalho, indicando bibliografia básica e procedimentos de pesquisa; 

III. Articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo 

definidas pelo Núcleo Docente Estruturante/Colegiado/Coordenador; 

IV. Elaborar os Trabalhos Acadêmicos de acordo com o Manual de Normalização 

de Trabalhos Acadêmicos, disponível no site oficial da Instituição. 

 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso obedecerão a critérios gerais 

definidos pela FASB e a critérios específicos definidos pelos colegiados e 

estabelecidos no Projeto Pedagógico de cada Curso. 
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2.9 POLÍTICAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos 

de graduação da FASB. Constituem atividades de natureza acadêmica, profissional 

e sociocultural, e visam estimular a prática de estudos independentes de caráter 

interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando ao discente novos conhecimentos, 

adquiridos não somente no ambiente escolar, mas, também em atividades 

independentes, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. 

A FASB considera de extrema importância: 

I. Cursar a disciplina optativa Libras (Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005); 

II. Participar de Programa de Monitoria; 

III. Participar de Projetos de Extensão; 

IV. Participar de Programa de Iniciação Científica; 

V. Participar de Estágio extracurricular; 

VI. Participar de Simpósios, Feiras, Congressos, Eventos, Visitas Técnicas etc. 

 

Neste contexto, constituem objetivos gerais das Atividades 

Complementares, na formação dos alunos da FASB: 

I. Possibilitar autonomia do discente na gestão das atividades de seu interesse, 

coerentes com o perfil do egresso proposto; 

II. Flexibilizar e prolongar a sequência curricular, através de atividades pertinentes 

à formação do perfil do egresso; 

III. Possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes e 

indispensáveis ao seu futuro profissional; 
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IV. Aproximar a realidade acadêmica ao mundo de trabalho, estabelecendo ao 

longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades; 

V. Incentivar as atividades específicas dos diferentes cursos de graduação, 

articulando-as com as políticas e prioridades institucionais; 

VI. Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e culturais;  

VII. Incentivar a participação dos alunos em projetos de iniciação científica; 

VIII. Desenvolver a mentalidade crítica e reflexiva diante das diferentes Atividades 

Complementares; 

IX. Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares coerentes, com a formação do discente. 

 

2.10 POLÍTICAS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

A FASB percebe a avaliação não como um processo regulador, e sim 

fonte para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais 

necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do 

discente e melhoria institucional. Neste contexto, através da análise diagnóstica, é 

elaborada estratégia de referência para dimensionamento das ações com intuito de 

perceber, levantar, analisar, adequar, orientar, reestruturar e replanejar as atividades 

adequadas às novas situações. 

No que tange à sua operacionalização, a avaliação está prevista em 

vários órgãos institucionais, podendo ser assim dimensionada: 

I. Avaliação via CPA, do cumprimento de metas e ações contidas no PDI; 

II. Avaliação da execução dos PPCs através dos órgãos colegiados, do NDE, 

das comissões externas de avaliação, dos discentes e dos egressos; 

III. Avaliação das atividades Institucionais na ótica dos discentes e docentes; 

IV. Avaliação das atividades Institucionais, através dos projetos de extensão e 

intervenção social num olhar dos parceiros e das comunidades envolvidas; 

V. Avaliação do desempenho Institucional, através dos órgãos empregadores e 

entidades conveniadas; 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA – FASB 

                                                     Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 

Faculdade do Sul da Bahia - FASB 82 

VI. Avaliação de desempenho através do ENADE; 

VII. Avaliação dos projetos de iniciação científica, através dos aceites para 

divulgação em Encontros, Conferências, Congressos e publicações de artigos 

e resumos. 

 

2.11 POLÍTICAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTE E 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

2.11.1 Corpo Docente 

 

A contratação de docentes, para a FASB, está vinculada à capacidade do 

futuro docente de contribuir para a formação do egresso com o perfil definido, tanto 

nas DCNs quanto o perfil estipulado nos valores institucionais. 

Para compor seus quadros, a Instituição buscará docentes 

preferencialmente mestres e doutores, com formação adequada aos projetos 

pedagógicos de curso e experiência profissional acadêmica e não acadêmica de 

pelo menos dois anos. 

De forma preferencial, o Regime de Trabalho será em tempo Parcial ou 

Integral. 

Entende-se como adequação do docente ao PPC do curso, a sua 

capacidade de contribuir de forma efetiva para a orientação dos alunos na 

construção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Isto significa, 

em termos gerais, a contribuição para a formação de profissionais aptos a tomar 

decisões fundamentadas em princípios científicos, com atitudes profissionais dentro 

dos princípios da ética e responsabilidade social. 

Deverá o docente ser capaz de contribuir no conjunto de atividades de 

ensino e de aprendizagem previstas nas DCNs (aulas teóricas e práticas, estágio, 

trabalho de conclusão de curso, orientação de atividades complementares e práticas 

formativas) e na gestão dos cursos. 
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A forma de contratação e os critérios de avaliação de desempenho estão 

regulamentados pela Instituição. 

 

 

2.11.3 Corpo Técnico-administrativo 

 

A contratação de técnico-administrativos para a FASB está vinculada às 

necessidades explicitadas em cada PPC, e às relacionadas ao apoio e gestão das 

atividades acadêmicas e administrativas. 

O contrato de trabalho estará vinculado à CLT, devendo as vagas ser 

preenchidas mediante avaliação da formação e do perfil do candidato coerentes com 

as atividades a serem desenvolvidas. 

 

 

 

3 IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

3.1 CRONOGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI  

 

 
Tabela I- Programação de abertura de cursos de Graduação (Bacharelado, 
licenciatura e tecnólogo) 

Nome do Curso 
Habilitação/ Processo 

de 
Autorização 

Nº de 
alunos 

Nº de 
turmas 

Turno 
Ano 

previsto Modalidade 

Psicologia 
Bacharelado/ 

- 100 2 
Noturno 
e Diurno 

2015 
Presencial 

Engenharia Mecânica 
Bacharelado/ 

- 100 2 
Noturno 
e Diurno 

2016 
Presencial 

Fisioterapia 
Bacharelado/ 

- 100 2 
Noturno 
e Diurno 

2017 
Presencial 

Arquitetura Bacharelado/ - 100 2 Noturno 2018 
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Presencial e Diurno 

Engenharia Elétrica 
Bacharelado/ 
Presencial 

- 100 2 
Noturno 
e Diurno 

2019 

 
 
Tabela II- Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu) 

Nome do Curso Habilitação Modalidade 
Nº de 

alunos 
Nº de 

turmas 
Ano 

previsto 

Urgência e Emergência Lato Sensu Presencial 50 1 2015 

MBA em Gestão e Engenharia do 
Petróleo e Gás 

Lato Sensu Presencial 50 1 2015 

Gestão Educacional Lato Sensu Presencial 50 1 2015 

Gestão de Projetos Lato Sensu Presencial 50 1 2015 

Gestão Ambiental Lato Sensu Presencial 50 1 2015 

 
 
 
Tabela III- Programação de abertura de cursos de graduação a Distância 

Nome do Curso Habilitação Modalidade 
Abrangência 
geográfica 

Polo de apoio 
presencial 

Ano 
previsto 

Letras/Português Licenciatura EAD Nacional Campus II 2015 

Matemática Licenciatura EAD Nacional Campus II 2015 

 
 

Inicialmente, é imperioso assumir que na modalidade de educação 

desenvolvida pela FASB reafirmam-se todos os princípios e fundamentos da 

educação denominada presencial já amplamente discutido e assumido ao longo 

destes anos. 

Considerando-se a educação como fenômeno social contextualizado, não 

se pode deixar de pensar na dimensão continental do nosso país e na quantidade de 

profissionais excluídos do processo produtivo, devido, entre outros fatores, às 

diferenças sócioeconomicas, à dificuldade de acesso aos locais de estudo, pouca 

disponibilidade de tempo. Nesse cenário surge a necessidade de se envidar 

esforços para ampliar as ofertas profissionais e educativas na modalidade à 

distância.  

Quanto aos objetivos da EaD, destacamos: 

 Atuar em consonância com as demandas profissionais da região a qual a 

FASB está inserida, respeitando a diversidade da região; 

 desenvolver programas de formação continuada de docentes em serviço, 

em parceria com estados e municípios; 
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 promover cursos de capacitação/atualização para professores da rede 

pública, através de convênios com as secretarias de educação municipais e 

estadual; 

 estimular e orientar o corpo docente a utilizar tecnologias de informação e 

comunicação, como instrumento de ensino, aprimorando, dessa forma, o processo 

didático; 

 socializar tanto para a comunidade interna como externa, os trabalhos 

produzidos pelos discentes em que se utilizam os mais diversos tipos de mídia; 

 romper com as barreiras geográficas disponibilizando aos servidores, 

oportunidades de capacitação, utilizando para tal os recursos de vídeo-conferência. 

 
 
Tabela IV- Programação de aumento de vagas para cursos reconhecidos  

A FASB não está propondo aumento de vagas para os cursos 

reconhecidos. 

 
Tabela V- Programação de remanejamento de vagas e/ou criação de novo 
turno  

A FASB não está propondo remanejamento de vagas para os cursos.  

 
Tabela VI - Programação de oferta de eventos e cursos de Extensão 
 

A Extensão Universitária está estabelecida na FASB, em atendimento aos 

princípios de cidadania, responsabilidade institucional e social, orientada para atingir 

relevância acadêmica, científica e social em seu entorno e fortalecer a formação do 

aluno, sempre baseada no perfil proposto pelo curso e descrita no Projeto 

Pedagógico de cada curso. 

As atividades de Extensão na FASB refletem o compromisso da faculdade 

com a transformação da comunidade em direção à justiça, à solidariedade e à 

democracia, pois é a atividade acadêmica que imprime um novo rumo ao ensino 

superior e que contribui significativamente para a mudança da sociedade.  

Os programas, projetos e cursos de extensão, tanto os referentes à 

formação inicial, quanto os de formação continuada, contemplam uma parte 

considerável da sociedade como um todo, trazendo para os campi um grande 

número de pessoas da cidade e da região. Nesse sentido, a política de extensão 

universitária é definida para: 
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I. Consolidar a Extensão Universitária como processo acadêmico indispensável 

na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade; 

II. Promover a integração do ensino e da extensão com as demandas 

institucionais e sociais, priorizando atividades práticas voltadas ao atendimento de 

necessidades sociais,  

III.  Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política; 

IV. Reconhecer as ações extensionistas como atividades complementares nos 

projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior; 

V. Incentivar e apoiar as atividades culturais, artísticas e desportivas; 

VI. Divulgar e apoiar a produção acadêmica; 

VII. Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural e artística 

como relevantes para o desenvolvimento local e regional; 

VIII. Estimular a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento 

Sustentável como componentes da atividade extensionista; 

IX. Viabilizar, através das atividades e extensão, a prestação de serviços como 

produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico. 

 

A FASB possui vários projetos de extensão consolidados, que são 

estruturados a partir das diretrizes de ação de cada curso, observando-se sua 

relevância acadêmica. 

Nome da Atividade Extensionista Turno Local de realização 

Eventos 

Semana Científica Noturno 
Auditório, salas de aula e 
hall 

Intervalo Cultural Noturno 
Áreas de convivência dos 
campi 

Curso Básico de Libras 
Tema: Surdez: Aprenda a conviver com as diferenças 

Diurno Salas de aula 

Projeto de Atividade de Extensão 
“Natal feliz com Paz e Bem” 

Diurno Educandário Paz e Bem 

Projeto Paternidade Responsável 
Diurno e 
Noturno 

Escolas da Rede 
Municipal de Ensino 

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce
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Projeto de Extensão “Mutirão Cível” 
Uma parceria com o Fórum de Teixeira de Freitas 

Diurno 
Fórum de Teixeira de 
Freitas 

Projeto de Extensão “Mutirão Penal” 
Uma parceria com o Conjunto Penal de Teixeira de 
Freitas 

Diurno 
Conjunto Penal de 
Teixeira de Freitas 

Projeto “Balcão de Justiça e Cidadania”. Uma parceria 
com o Tribunal de Justiça da Bahia-TJBA 

Diurno 
Núcleo de Prática 
Jurídica-NPJ 

Projeto “NPJ na Comunidade: o direito para a paz e para 
o bem” 

Diurno Educandário Paz e Bem 

Projeto “Teatro na FASB” Noturno Campi I e II da FASB 

Projeto “Balcão de Justiça e Cidadania Itinerante” Diurno 
Distrito de Santo Antônio, 
município de Teixeira de 
Freitas, Bahia 

Projeto de Atividade de Estágio Supervisionado 
“Projeto Liberdade Ainda que Tardia” 

Diurno e 
Noturno 

Complexo Policial da 8ª 
COORPIN, em Teixeira 
de Freitas 

Projeto Ler, Escrever e Empreender 
“PICEM: Processo Interdisciplinar de Cultura 
Empreendedora” 

Noturno 
Salas de aula dos Cursos 
de Engenharia e CST em 
Petróleo e Gás 

Projeto “Fique de bem com o Leão – Declaração Solidária 
do IRPF” 

Diurno e 
Noturno 

Campi I e II da FASB 
Shopping Teixeira Mall 

Projeto “Os Alegroterapeutas” 
Diurno e 
Noturno 

Hospitais, Clínicas e 
Escolas 

“Projeto A Brinquedoteca” 
Diurno e 
Noturno 

Unidade Materno-Infantil 
de Teixeira de Freitas 

“Projeto Educação à Saúde em Escolas do Município de 
Teixeira de Freitas” 

Durno e 
Noturno 

Escolas do Município de 
Teixeira de Freitas 

“Projeto Educando sobre as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis-DST/AIDS”. Em parceria com o setor 
CTA/SAE 

Diurno e 
Noturno 

Escolas do Município de 
Teixeira de Freitas 

“Projeto Dia do Doador de Sangue”. Em parceria com o 
HEMOBA 

Diurno Campi I e II da FASB 

“Projeto Mutirão Cível e Mutirão de Saúde”. Parceria entre 
os Colegiados de Direito e Enfermagem 

Diurno 
Fórum de Teixeira de 
Freitas 

“Projeto Ressocializando com dignidade”. Parceria entre 
os Colegiados de Direito e Enfermagem 

Diurno 
Presídio da cidade de 
Teixeira de Freitas 

Projeto “Dia da Mancha”: Portadores de Hanseníase Diurno 
Distrito de São José, 
Município de Alcabaça 
Bahia 

Projeto “Leitura e Produção de Textos: ferramentas para 
transformação social dos ingressantes e egressos da 
Faculdade do Sul da Bahia” 

Diurno FASB – Campi I e II 

Projeto “Incubadora Contábil” Noturno 
Salas de aula do Curso 
de Ciências Contábeis 

Projeto ”Mil Mudas, Mil Vidas” 
Diurno e 
Noturno 

Áreas abertas em 
Instituições Públicas e 
Privadas 

Projeto “Arboreto” 
Diurno e 
Noturno 

Empresa Júnior-FASB 

Projeto “Curso de Habilitação em Moda e Manutenção de 
Computadores” 

Diurno Bairro Ulisses Guimarães 

Projeto “Oficina de Corte e Costura” Diurno Bairro Ulisses Guimarães 

Projeto de Atividade Social 
“Abraçando o Bairro Ulisses Guimarães: Paz e Bem 

Diurno Educandário Paz e Bem 

Projeto “Dando Cordas para Paz e Bem” Diurno Educandário Paz e Bem 

 

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce
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Tabela VII – Programas de Iniciação Científica  

Programa de Iniciação Científica – ano de 2011 

Nome do Projeto 
 

Previsão de Início 
 

 
Previsão de Término 

 

Controle de Produção das Pequenas e Médias 
Empresas do Extremo Sul da Bahia 

Fev./2015                           Dez./2015 

Inovações tecnológicas aplicadas na redução 
do consumo de energia                                               

Ago./2015                          Jul./2016 

 

 

Tabela VIII - Programação de abertura de cursos fora de sede pelas 
Universidades 

Não se aplica. 

 

 

3.2 PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS, 

ESTABELECENDO OS CRITÉRIOS GERAIS PARA A DEFINIÇÃO DE: 

 

 
3.2.1 Perfil de egresso 

 

A Instituição busca formar egressos com formação cidadã crítica, reflexiva 

e dinâmica, capacitando-os intelectual e profissionalmente, para atender às 

exigências do mundo do trabalho, além de atuar na sociedade para transformá-la.  

O foco das políticas da FASB está em sua missão, visão e valores. Os 

conteúdos trabalhados possibilitam ao egresso seu aperfeiçoamento nas relações 

sociais, profissionais e familiares, bem como a capacitação para gestão de si e de 

outros. Os conteúdos estão firmemente alicerçados em um ensino de qualidade e na 

construção de significados para o egresso. 

Ao perfil institucional, alia-se o perfil de egresso definido nas DCNs 

específicas de cada curso. 
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Ademais, ressalta-se a importância do acompanhamento de egressos, 

que significa focar atenção nos ex-alunos, investigando suas trajetórias profissionais, 

a partir de suas realidades pessoais, acadêmicas e sociais, numa busca de dados 

relevantes, que contribuirão para a melhoria da qualidade de ensino e atualização 

dos cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação, além da revisão de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

A Faculdade do Sul da Bahia, em seus cursos, prioriza a formação de 

profissionais que: 

 Tenham competência técnica e política, em sua área de atuação; 

 Sejam capazes de tomar decisões; 

 Construam uma cultura geral ampla e significativa; 

 Sejam comunicativos; 

 Zelem por princípios éticos; 

 Atuem numa visão humanística, com responsabilidade social; 

 Saibam ouvir e respeitar a opinião do outro, sabendo expor suas 

próprias ideias e concepções; 

 Busquem continuamente conhecimento e informações atualizadas; 

 Tenham competência para se comunicar em linguagem oral e escrita, na 

língua portuguesa; 

 Sejam capazes de atuar preventivamente, com raciocínio lógico e 

capacidade de análise crítica. 

Com tais preocupações, pensa-se estar desenvolvendo conhecimentos, 

atitudes e habilidades que atendam ao perfil dos egressos preconizados nas 

diretrizes curriculares de cada curso. 

 

 

3.2.2 Seleção de Conteúdos e Princípios Metodológicos 
 

A FASB entende que os critérios de seleção e organização dos 

referenciais de conhecimentos, metodologias, atitudes e valores devam estar 

fundamentados no Projeto Pedagógico Institucional - PPI. A organização curricular 
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se produz a partir das ações de todo o corpo social nos processos educativos da 

Instituição. 

Cada curso da FASB deve, no seu PPC, representar os princípios 

norteadores da filosofia institucional, contribuindo para que suas atividades sejam 

organizadas dentro de orientações coerentes e fundamentadas.  

A estrutura curricular, integrante de um Projeto Político-Pedagógico deve 

ser compreendida não como enumeração de disciplinas, mas como estabelecimento 

de um campo de questionamento de temas relevantes, propício ao amadurecimento 

intelectual e motivador para a prática profissional. Sua sustentação depende não 

apenas de fidelidade à legislação em vigor, mas também de um plano de 

desenvolvimento de habilidades intelectuais e práticas, esperadas no perfil do  

egresso. A racionalização da estrutura curricular, no interior do Projeto Pedagógico 

de Curso, deve levar em conta os modos como as atividades se relacionam entre si 

e o papel dessas relações para chegar ao perfil de egresso.  

Deverão ser computadas, nas atividades acadêmicas efetivas, previstas 

nas DCN’s, todo o conjunto de atividades de ensino e de aprendizagem, nas suas 

diferentes formas e orientações, tais como:  

I. Aulas teóricas dialogadas e práticas;  

II. Atividades em bibliotecas;  

III. Trabalhos individuais e em grupo; 

IV. Atividades complementares de ensino, iniciação científica e extensão, 

coerentes com o perfil do egresso e devidamente regulamentadas pelo 

Colegiado; 

V. Participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

VI. Estágios curriculares e não  curriculares; 

VII. Monitorias; 

VIII. Participação em seminários, palestras, encontros e congressos. 

As conexões entre ensino, extensão e pesquisa/iniciação científica, 

capazes de tornar o processo de formação mais produtivo, devem ocorrer por 

iniciativa tanto de professores quanto de alunos. No processo de formação, alunos e 

professores são responsáveis pelos resultados.  
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A FASB trabalha com princípios metodológicos propondo, como 

referência os pressupostos da dialética, fundamentação da metodologia da 

construção do conhecimento. O eixo integrador desta teoria considera que a matéria 

está sempre em movimento, construída e transformada de acordo com o momento 

histórico vivido; nada está determinado ou pronto, tudo está se fazendo pelo 

processo histórico. O conhecimento está na relação do sujeito com o objeto e a 

ênfase do professor está no aspecto pessoal e dinâmico do processo de conhecer. 

Nesse contexto, os docentes situam-se na pedagogia relacional em que 

se destacam algumas características principais, como a importância de uma relação 

dialógica, reunidas em três momentos fundamentais: “a mobilização para o 

conhecimento, a construção do conhecimento e a elaboração da síntese do 

conhecimento”1. 

A maioria dos docentes procura trabalhar com a mobilização do 

conhecimento, para isso propõe, instiga, desafia, vincula e sensibiliza o aluno em 

relação ao objeto de conhecimento. Desse modo, acontece o diálogo entre o mundo 

dos alunos e o campo a ser conhecido, auxiliando-os na tomada de consciência 

sobre as necessidades sociais que se impõem à sua formação. 

Já na construção do conhecimento, o professor tem procurado mobilizar o 

aluno para a problematização, através de atividades operacionais, tais como a 

pesquisa, estudo individual, seminários, exercícios e desenvolvimento de projetos. 

Esse exercício possibilita ao aluno dar o salto qualitativo para superar o estágio 

inicial da aprendizagem e passar a uma síntese nova e elaborada. 

A maioria dos docentes tem percebido a importância de se trabalhar com 

a síntese do conhecimento, uma vez que é resultante da interação intencional, 

planejada e responsável entre aluno, professor e objeto de conhecimento, o que 

levará o discente à mediação do conhecimento, à compreensão da realidade e do 

seu campo profissional. Para isso, o docente tem priorizado, em suas aulas, o 

desenvolvimento do raciocínio do aluno, a problematização, a ação do aluno sobre o 

                                            

1
 PIMENTA, Selma Garrido et al. Docência no ensino Superior. São Paulo: Cortez, 2002, p.186. 
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objeto a ser conhecido, a articulação do conhecimento com a prática social, a visão 

crítica da realidade, o debate, a reflexão e a exposição interativa dialogada. 

Os docentes da FASB têm dado ênfase na pedagogia relacional, 

conforme mencionado anteriormente, concentrando as propostas nos aspectos 

sociais, reais e interacionais, relacionando os conhecimentos com a realidade social.   

Os conteúdos trabalhados nos Projetos Pedagógicos englobam vários 

conceitos, objetivando proporcionar ao estudante (aprender a fazer), para a vida em 

comunidade (aprender a viver em sociedade), para aprender a ser (conhecer a si 

mesmo, adquirir autonomia) e para aprender a conhecer (absorver mudanças).  

 

 

3.2.6 Processo de Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 
 

A avaliação do ensino e da aprendizagem não começa nem termina na 

sala de aula: trata-se de um processo global, visando, periodicamente, à análise e à 

reflexão sobre o sucesso alcançado em função dos objetivos previstos e, ainda, 

revê-los de acordo com os resultados apresentados, através do replanejamento do 

desenvolvimento do processo de ensino nas unidades de ensino. 

No entanto, por mais qualitativo que se queira o processo avaliativo, seu 

resultado final é expresso de forma quantitativa. Neste sentido, o Regimento Geral 

da FASB regulamenta, além do processo de verificação do rendimento acadêmico 

do processo de ensino e de aprendizagem, a questão da frequência às atividades 

formativas e, ainda, os sistemas de recuperação. 

No plano de ensino, dentro do campo Avaliação, devem constar, pelo 

menos, as modalidades de avaliação, com a previsão dos respectivos instrumentos 

a serem utilizados e valores. O sistema de avaliação previsto pelo professor em seu 

plano de ensino deve ter consistência suficiente para justificá-lo. 

O princípio geral de escolha dos instrumentos de avaliação consiste, 

basicamente, em fornecer um contexto e solicitar ao educando que realize a 

atividade descrita nas habilidades e competências previstas, segundo os níveis de 

domínio especificados para determinado estágio de desenvolvimento do educando. 
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Secundariamente, outros critérios irão influenciar na opção por um 

instrumento, como a quantidade de educandos a serem avaliados, bem como o grau 

desejado de objetividade. 

Conforme a natureza de cada objetivo são fornecidos, a seguir, alguns 

exemplos de instrumentos a serem selecionados, consoante a modalidade de 

avaliação pretendida: 

I. Trabalhos individuais e grupais, interdisciplinares ou multidisciplinares; 

II. Provas individuais ou em grupo, contextualizadas, dissertativas ou objetivas; 

III. Relatórios de projetos e trabalhos de pesquisa; 

IV. Relatório de estágio; 

V. Estudos de casos. 

 

3.2.6.1 Quanto à Avaliação das Disciplinas  

 

A verificação do rendimento nos estudos faz-se, nos cursos de 

graduação, mediante a avaliação de atividades escolares, conforme normas 

definidas no Regimento Geral. 

A verificação do rendimento escolar do aluno é feita por disciplina, de 

forma contínua e cumulativa, com apuração no final de cada período letivo, 

abrangendo os elementos de assiduidade e de eficiência nos estudos, cada um 

deles eliminatório por si mesmo.  

É exigida a frequência obrigatória do aluno a, pelo menos, setenta e cinco 

por cento (75%) das aulas e das atividades programadas na disciplina.  

O controle da frequência e da verificação de aprendizagem dos alunos é 

da competência direta e obrigatória do professor, que deve registrar e divulgar seus 

resultados ao final de cada etapa e do período letivo, dentro dos prazos estipulados 

no Calendário Acadêmico. 

Em cada disciplina, são distribuídos 10 (dez) pontos, em números inteiros, 

através da realização de provas e de outras atividades de avaliação, cujo número e 

natureza são indicados pelo professor em seu plano de ensino. 
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Considera-se aprovado na disciplina o aluno que nela obtenha resultado 

final igual ou superior a 7 (sete) pontos.  

Ao aluno que tenha cumprido o mínimo de frequência e que tenha 

alcançado nota final igual ou superior a 3 (três) e inferior a 7 (sete) pontos no 

conjunto das avaliações realizadas ao longo do período letivo é facultada 

oportunidade de prova final.  

 

3.2.6.2 Quanto à Avaliação do Estágio 

 

O estágio supervisionado, na FASB, é considerado um dentre outros 

procedimentos didático-pedagógicos, que tem por finalidade colocar o aluno, por 

determinado período, em contato com a realidade profissional, criando-lhe condições 

de integração com o mundo do trabalho, dando-lhe oportunidade de troca de 

experiências, de participação em trabalhos de equipe, de convívio sócio profissional, 

de desenvolvimento de habilidades e atitudes, de constituição de novos 

conhecimentos e de aquisição de valores inerentes à cultura do trabalho.  

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos 

propostos na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico 

estagiário. Para tal são propostos os protocolos de avaliação para cada estágio. 

Ao final do estágio ou de cada etapa do estágio, o aluno deverá entregar 

ao orientador e/ou supervisor do estágio uma cópia de relatório, ou um estudo de 

caso circunstanciado a ser produzido conforme as normas definidas no regulamento 

de estágio do curso. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à FASB e à empresa, 

uma avaliação da atividade de estágio, comparando os resultados alcançados com 

os esperados. Não será permitido atraso na entrega dos relatórios finais.  

Serão critérios de avaliação dos estágios:  

I. Domínio de conteúdos conceituais;  

II. Elaboração de relatórios ou estudo de casos;  
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III. Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

IV. Cumprimento das normas de estágio;  

V. Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);  

VI. Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

VII. Avaliação do supervisor ou preceptor;  

VIII. Segurança ao ler e escrever;  

IX. Interesse e dedicação;  

X. Dinâmica/criatividade.  

 

O estágio supervisionado está previsto no Projeto Pedagógico de vários 

cursos, mas também ocorre de forma extracurricular, possibilitando a inserção mais 

rápida do aluno nas questões relativas à sua área profissional. O Estágio Curricular 

foi regulamentado pelo Conselho Superior e funciona através da coordenação de 

Estágios. Especial cuidado é tomado para que as atividades exercidas nos estágios 

estejam dentro do previsto no perfil profissional de cada curso. 

 

Resolução Conselho Superior nº 08/2006 

Estabelece as normas e procedimentos para o 
Estágio Curricular, baseado na Lei nº 6.494, de 
07/12/1977, regulamentado pelo Decreto nº 87.497, 
de 18/08/1982, Portaria nº 22 de 30/01/2001, 
referente às Normas de Organização Didática para 
a Educação Profissional – Nível Tecnológico e o 
Regimento da Instituição  

 

 

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 
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Resolve: 

Aprovar o Regulamento do Estágio Supervisionado  

 

 

CAPÍTULO I  

DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º. Estágio Curricular Supervisionado é uma etapa obrigatória dos cursos de 
graduação que contemplam em sua estrutura curricular o referido estágio. 

Art. 2º. O Estágio Curricular Supervisionado nos cursos de graduação tem por 
finalidade: 

a) Complementação do ensino e da aprendizagem; 

b) Adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade 
profissional; 

c) Treinamento do estudante para facilitar sua futura absorção pelo mercado de 
trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMA DE REALIZAÇÃO 

 

Art. 3º. Caberá à Faculdade do Sul da Bahia, através da Coordenação de Estágio, 
prover meios necessários à obtenção e ao desenvolvimento pedagógico do estágio. 

Art. 4º. O Estágio deverá ser realizado em empresas ou instituições públicas ou 
privadas, que tenham convênio com a Faculdade do Sul da Bahia, e que apresentem 
condições de proporcionar experiências na área de formação do aluno. 

Art. 5º.  A participação do aluno em projetos de interesse da Instituição ou da 
sociedade, proposta pela Coordenação do Curso, poderá ser considerada como 
Estágio Curricular, desde que relacionados com a área de formação do discente. 

Art. 6º.  O Estágio será precedido da celebração do Termo de Compromisso entre o 
estudante e a empresa, com a interveniência da Faculdade do Sul da Bahia, através 
da Coordenação de Estágio, exceto nos casos previstos no artigo 5º. 

Art. 7º.  A empresa providenciará um seguro de acidentes pessoais para cada aluno 
estagiário. 

Art. 8º. Os alunos que exercerem atividades profissionais em áreas correlatas a seu 
curso, na condição de empregados devidamente registrados, autônomos ou 
empresários, poderão requisitar que tais atividades sejam consideradas como 
Estágio. 

§ 1º. O aluno que for empregado de qualquer empresa poderá ter o seu estágio 
creditado, desde que desempenhe atividades que tenham estreita ligação com as 
principais áreas de estudo de seu curso. Para esta avaliação, o aluno deverá 
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apresentar, no prazo estipulado pela Instituição, declaração da empresa em que 
trabalha, acompanhada de cópia das folhas de identificação da CTPS e da página do 
contrato de trabalho. O documento original deverá acompanhar as cópias no 
momento da entrega para autenticação do coordenador de estágio, observando-se: 

a) os empregados que trabalham sem carteira assinada só terão suas funções 
pontuadas se apresentarem, além da declaração, contrato de trabalho 
condizente com as funções mencionadas na declaração. 

b) aquele que tiver o seu próprio negócio, trabalhando como autônomo ou como 
sócio, deverá apresentar os documentos comprobatórios da função que 
exerce, e cópia autenticada do Contrato Social onde aparece o seu nome. 
Além do Contrato Social, deverá apresentar uma declaração com a descrição 
das suas atividades. Se empresário sem participação em sociedade, deverá 
apresentar cópia do Contrato Social da empresa e descrição das atividades 
que executa emitida por um contador. 

§ 2º. A aceitação do exercício de atividades profissionais a que se refere o caput 
deste artigo, como estágio, dependerá de decisão conjunta da Diretoria da 
Faculdade do Sul da Bahia e da Coordenação de Estágio, que levarão em 
consideração o tipo de atividade desenvolvida e o valor de sua contribuição para 
complementar à formação profissional. 

Art. 9º.  O estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 

CAPÍTULO III 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 10.  A carga horária mínima e o período do Estágio Supervisionado são definidos 
na estrutura curricular do curso. 

Art. 11. O Estágio poderá ser desenvolvido em mais de uma empresa, não 
concomitantemente, desde que o aluno cumpra um tempo mínimo em cada empresa.  

Art. 12. A complementação do Estágio na mesma empresa ou em outra, após sua 
interrupção, somente poderá ocorrer após assinatura do Termo Aditivo ou Termo de 
Compromisso. 

Art. 13.  A duração do Estágio não poderá ser superior a 2 (dois) anos, incluindo as 
prorrogações. 

Art. 14.  A carga horária diária de atividade de estágio não poderá ser superior a 5 
(cinco) horas. 

Art. 15. Fica assegurada, para efeito de complementação da carga horária, a 
permanência do estagiário na empresa/instituição, entretanto sem que lhe seja 
garantida a Certificação, a qual somente será expedida após a regularização do 
período de estágio. 

Art. 16. A certificação de conclusão do curso somente será expedida após verificação 
da regularidade do estágio a que estava submetida o aluno. 
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CAPÍTULO IV 

DO DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 17. O desligamento do estagiário ocorrerá automaticamente ao término do 
contrato. 

Art. 18.  O estagiário poderá ser desligado da empresa, antes do encerramento do 
período previsto, nos seguintes casos: 

a) A pedido do estagiário, manifestado por escrito à empresa/instituição, com 
o conhecimento do Coordenador de Estágio; 

b) Por interrupção do curso na Faculdade do Sul da Bahia; 

c) Por iniciativa da Faculdade do Sul da Bahia; 

d) Por iniciativa da empresa/instituição. 

Art. 19. O desligamento do estagiário, por iniciativa da empresa/instituição ou a 
pedido do estagiário deverá ser comunicado oficialmente pela empresa/instituição à 
Diretoria da Faculdade do Sul da Bahia e à Coordenação de Estágio, através de 
Ofício assinado pelo aluno e pela empresa/instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 20. O acompanhamento de estágio será feito pelo Professor Coordenador de 
Estágio, através de: 

a) Reuniões de acompanhamento entre Professor Supervisor de Estágio e 
aluno durante o período de estágio; 

b) Visitas às empresas em que estão sendo realizados os estágios; 

c) Relatórios parciais elaborados pelo estagiário. 

Art. 21. A avaliação de estágio será realizada pelo Professor Supervisor de Estágio, 
levando-se em conta os seguintes itens: 

a) Avaliação do Supervisor Técnico da Empresa; 

b) Avaliação realizada durante a supervisão de estágio; 

c) Relatório Final entregue pelo estagiário. 

Art. 22. O Relatório Final será avaliado e assinado pelo Supervisor Técnico da 
empresa e pelo Professor Supervisor de Estágio com base nos seguintes aspectos: 

a) Qualidade e apresentação do Relatório Final: 

b) Capacidade criativa e inovadora demonstrada através do Relatório 
Final. 

Art. 23. O Relatório Final deverá ser elaborado de acordo com as recomendações 
contidas nas Normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA E DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

 

Art. 24.  Compete à Diretoria da Faculdade do Sul da Bahia e à Coordenação de 
Estágio 

a) Identificar as oportunidades de estágios junto às empresas conveniadas; 

b) Participar da supervisão das atividades relativas aos Estágios do curso; 

c) Determinar o levantamento por área das ofertas de estágios existentes; 

d) Atuar como interveniente no ato da celebração do Termo de Compromisso de 
Estágio entre a empresa/instituição e estagiário; 

e) Manter contato com Agentes de Integração Escola-Empresa, com vistas a 
celebrar convênios para encaminhamento de alunos para estágios. 

Art. 25.  Compete à Coordenação de Estágio: 

a) Homologar o nome do Professor Supervisor de Estágios; 

b) Proporcionar aos professores supervisores horários para atendimento às 
atividades de estágio; 

c) Acompanhar encaminhamento às empresas dos alunos candidatos a estágio; 

d) Identificar oportunidades de estágio junto aos Agentes de Integração Escola-
Empresa; 

e) Fornecer carta de apresentação para os alunos, quando solicitada; 

f) Fornecer ao estagiário e às empresas/instituições informações sobre os 
aspectos legais e administrativos a respeito das atividades de estágio; 

g) Providenciar e enviar às empresas/instituições e professor supervisor Fichas 
de Supervisão de Estágio; 

h) Conferir, quando necessário, a documentação exigida para o início do 
Estágio. 

 

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
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Art. 26. Incumbe ao Professor Supervisor de Estágio: 

a) Proceder ao acompanhamento do estágio; 

b) Realizar a avaliação do Relatório Final, emitir parecer final, encaminhando à 
Diretoria Acadêmica e Coordenador do curso para conhecimento; 

c) Contribuir para a integração da Faculdade do Sul da Bahia e da 
empresa/instituição; 

d) Participar das reuniões com a Diretoria Acadêmica da Faculdade do Sul da 
Bahia e Coordenação de Estágio. 

 

SEÇÃO III  

DAS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCESSORA DO ESTÁGIO 

 

Art. 27.  Caberá à empresa concessora do estágio: 

a) Celebrar com a Faculdade do Sul da Bahia convênio para estágio; 

b) Firmar com o estagiário o Termo de Compromisso; 

c) Informar à Coordenação de Estágio as atividades a serem desempenhadas 
pelo estagiário;  

d) Informar à Coordenação de Estágio o número de funcionários da empresa e 
o número de estagiários; 

e) Promover a seleção dos candidatos a estágio; 

f) Informar ao estagiário as normas da empresa; 

g) Efetuar o pagamento de bolsa estágio quando houver previsão nesse 
sentido; 

h) Designar um Supervisor Técnico para assegurar o efetivo aprimoramento da 
aprendizagem da prática profissional, com vistas a dar orientação ao 
estagiário; 

i) Comunicar à Coordenação de Estágio da Faculdade do Sul da Bahia 
quaisquer alterações no Termo de Compromisso firmado com o estagiário; 

j) Providenciar um seguro de acidentes pessoais para cada aluno estagiário; 

k) Garantir a realização do estágio dentro da área de formação do estagiário; 

l) Proporcionar ao estagiário, oportunidade de remanejamento dentro dos 
setores de sua formação. 

m) Permitir o acesso e o acompanhamento da supervisão de estágio. 

 

SEÇÃO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR TÉCNICO 
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Art. 28.  Incumbe ao Supervisor Técnico: 

a) Promover a integração do estagiário com a empresa; 

b) Proceder à avaliação de desempenho do estagiário, em conjunto com o 
Professor Supervisor de acompanhamento de estágio; 

c) Enviar ao Supervisor de Estágio, no final do Estágio, a Ficha de Supervisão 
de Estágio devidamente preenchida. 

d) Orientar o estagiário durante o período de estágio. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 29. Os casos omissos, neste Regulamento, serão resolvidos pela Diretoria da 
Faculdade do Sul da Bahia, em conjunto com a Coordenação de Estágio. 

Art. 30. Este Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação 

 

 

3.2.6.3 Quanto à avaliação do TCC 

 

A Política de Trabalho de Conclusão de Curso da FASB, que integra o 

PPI, estabelece, em seu Regulamento, as normas de avaliação do TCC. 

O Trabalho de Conclusão de Curso, quando atividade obrigatória, refere-

se a um componente curricular a ser realizado pelo estudante, sendo um pré-

requisito para obtenção do diploma.   

Todas as orientações relativas à realização e avaliação do TCC estarão 

devidamente descritas em normas específicas, elaboradas pelo Colegiado de Curso, 

conforme especificidades e em total observação às DCN’s do curso.  

 

3.2.6.4 Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

 

Cada aluno formando deve apresentar à Coordenação de Curso a 

comprovação das Atividades Complementares, consoante norma definida em cada 
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Colegiado.  Será considerado aprovado o aluno que comprovar a participação em 

atividades consideradas válidas pela coordenação de curso, conforme estabelecido 

no Regulamento de Atividades Complementares. 

  

3.2.6.5 Quanto à Avaliação dos Projetos de Extensão (compõem as Atividades 

Complementares) 

 

Na avaliação técnica dos programas, cursos e projetos de extensão, são 

considerados os seguintes aspectos:  

I. Atendimento aos princípios de cidadania, responsabilidade institucional e 

social;  

II. A prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, científico, 

filosófico, tecnológico e artístico;  

III. Clareza e pertinência dos objetivos.  

 

3.2.6.6 Quanto à Avaliação dos Projetos de Iniciação Científica (compõem as 

Atividades Complementares) 

 

Na avaliação técnica dos projetos de Iniciação Científica, são 

considerados os seguintes aspectos:  

I. Relevância;  

II. Fundamentação teórica;  

III. Coerência metodológica;  

IV. Clareza e pertinência dos objetivos;  

V. Cronograma;  

VI. Descrição de atividades detalhada por pesquisador/aluno.  

 

O Currículo do orientador será analisado quanto à:  
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I. Produtividade nos últimos 3 anos (periódicos indexados, capítulos de livros, 

livros com conselho editorial, patentes e depósitos de patentes, trabalhos 

completos em anais);  

II. Capacidade demonstrada de formar recursos humanos; 

III. Histórico em orientação científica na Instituição (cumprimento dos prazos e 

obtenção de recursos). 

 

 

3.2.4 Atividade prática profissional, complementares e de estágios 

 

3.2.4.1 Práticas de Formação Profissional 

A prática como componente curricular é a dimensão contextualizada 

do conhecimento desenvolvido no âmbito do espaço de aprendizagem, que 

proporciona experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência. Está prevista nas estruturas 

curriculares no estágio curricular, extracurricular, além das práticas de laboratórios e 

atividades extra sala. 

 

3.2.4.2 Atividades Complementares  

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com 

as regras estabelecidas na Política de Atividades Complementares da FASB. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga 

horária, previsto na respectiva estrutura curricular, respeitados os limites máximos 

de carga horária, estabelecidos para cada uma das diversas modalidades (iniciação 

científica, pesquisa orientada, eventos, visitas técnicas, atividades de extensão, 

monitoria, gestão ou representação estudantil, participação em cursos especiais e 

programas de aprendizagem ou aperfeiçoamento em informática, Libras, idiomas 

estrangeiros, dentre outras), podendo ser cumprido no âmbito da FASB ou 

externamente, sob a forma de convênios, ajustes ou contratos. 
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A comprovação será feita pela apresentação de documentos coletados 

pelo próprio aluno, certificados por professores responsáveis e pelo coordenador. No 

caso de não integralização da carga horária, o aluno fica impedido de colar grau, 

podendo fazê-lo após o cumprimento da mencionada obrigação, desde que não 

ultrapassado o prazo máximo de integralização do curso e atendidas todas as 

demais exigências legais. 

 

3.2.5 Avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 

3.2.5.1 Autoavaliação 

Os projetos pedagógicos são elaborados com a participação do NDE, 

colegiado do curso, coordenação de curso e de ensino e passam pela primeira 

avaliação no Conselho Superior, onde são avaliados, tendo como base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, orientações dos órgãos de classe e Missão, Visão e 

Valores da Instituição. 

Durante o processo são avaliados pelo NDE e colegiado, cujo objetivo é 

verificar o cumprimento do mesmo em consonância com os objetivos do curso e o 

perfil do egresso, sendo observados na avaliação: 

I. Coerência da estrutura curricular com os objetivos do curso; 

II. Coerência da estrutura curricular com o perfil do egresso; 

III. Coerência das metodologias de ensino e de aprendizagem com os objetivos do 

curso; 

IV. Coerência dos procedimentos de avaliação com as metodologias de ensino e 

de aprendizagem; 

V. Adequação do corpo docente às atividades previstas na estrutura curricular; 

VI. Infraestrutura disponível para o curso; 

VII. Planos de ensino (ementas, bibliografias, conteúdos e adequação de carga 

horária e metodologia); 

VIII. Regulamento de Estágio; 
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IX. Regulamento de TCC; 

X. Regulamento de Atividades Complementares.  

 

3.2.5.2 Avaliação por Comissões Externas do MEC 

 

A Avaliação Externa é realizada por comissões designadas pelo INEP, 

segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES, de acordo com a Lei no 10.861, de 

14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. Fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente 

da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, 

do aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades sociais. Segue 

periodicidade própria determinada pelo órgão responsável.  

Com os resultados obtidos, encaminhamentos são tomados na Instituição, 

no sentido de sanar as deficiências apontadas pela comissão avaliadora. 

 

3.2.5.3 Avaliação através do ENADE 

 

A Avaliação através do ENADE é de suma importância, pois os 

instrumentos revelam o desempenho dos estudantes nas diferentes áreas do 

conhecimento e em diferentes momentos de sua trajetória acadêmica, e buscam 

esclarecer o desempenho institucional à luz das DCNs específicas de cada curso. 

Através dos resultados do ENADE, a Instituição elabora suas estratégias 

pedagógicas e administrativas, buscando suprir deficiências.  

 

 

 

 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA – FASB 

                                                     Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 

Faculdade do Sul da Bahia - FASB 106 

 

3.3 INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE 

QUANTO À FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

A interdisciplinaridade é a construção do conhecimento como prática 

inovadora. 

Considerando a observação e a reflexão como princípios cognitivos de 

compreensão da realidade, torna-se necessário aprofundar e ampliar a articulação 

teoria e prática na estrutura curricular, integralizando todas as atividades 

acadêmicas fundamentais para a produção do conhecimento na área do curso. Os 

diversos elementos construídos pelas múltiplas disciplinas e campos do saber se 

articulam em uma concorrência solidária, para a criação do sentido e do 

conhecimento.  

O trabalho interdisciplinar e coletivo permitirá o desenvolvimento de uma 

capacidade de análise e produção de conhecimentos, com base numa visão 

multidimensional e, portanto, mais abrangente sobre o objeto de estudo. Ele 

corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo modo de pensar, que 

resulta num ato de troca, de reciprocidade e integração entre áreas diferentes de 

conhecimento, visando tanto à produção de novos conhecimentos, como a 

resolução de problemas, de modo global e abrangente.  

Para atingir esses objetivos, recomendam-se facilitar a aquisição de 

conhecimentos teórico-práticos, competências e habilidades para a comunicação, 

análise crítica e criativa, reflexão independente e trabalho em equipe em contextos 

multiculturais. Estimular a criatividade, envolvendo a combinação entre o saber 

tradicional, ou local e o conhecimento aplicado da ciência avançada e da tecnologia.  

Recomenda-se, ainda, o desenvolvimento de novas aproximações para a 

avaliação educacional. Estas colocarão à prova não somente a memória, mas 

também as faculdades de compreensão, a crítica e a criatividade, incluindo-se a 

habilidade para o trabalho teórico-prático. 
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A partir dessas considerações, os Cursos de Graduação da FASB, ao 

construir/formular as suas estruturas curriculares, deverão observar os seguintes 

parâmetros: 

 Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino 

que articule o ensino, a pesquisa e a extensão.  

 Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais, através 

de processos interdisciplinares; 

 Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os estudantes 

para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional, sempre 

resultantes da evolução científica e tecnológica; 

 Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada. 

 

Ainda, nessa perspectiva, impõe-se, no plano operacional, que a estrutura 

curricular a ser desenhada implique em:  

 Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares; 

 Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma 

interdisciplinar;  

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e a participação em 

atividades de extensão;  

 Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual 

 

 

3.4 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO DOS 

CURSOS 
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A FASB, para atender à diversidade das situações de ensino e 

aprendizagem, propicia e disponibiliza, para seus alunos, mecanismos de 

flexibilidade, tais como: 

I. Atividades em regime de dependência em horários e dias especiais; 

II. Atividades em período especial de férias; 

III. Estudos orientados para complementação e recuperação de conteúdos; 

IV. Aproveitamento de estudos feitos em instituições devidamente autorizadas. 

V. Atividades complementares a serem incorporadas após reforma curricular. 

 

3.5 AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

A FASB entende o ambiente em que atua como um cenário de constante 

mudança em relação às variáveis que impactam direta e indiretamente em seu foco 

estratégico. Neste contexto, considerando a inovação como um de seus valores, 

passou a disponibilizar, para seus docentes e discentes, uma ferramenta de 

Tecnologia da Informação que, entre outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar os encontros 

entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso, podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 
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A Faculdade do Sul da Bahia, conforme legislação em vigor (Decreto 

4.059, de dezembro de 2005), oferece disciplinas semipresenciais, especialmente 

disciplinas humanísticas, comuns a todos os cursos. O núcleo de disciplinas 

humanísticas é composto pelas disciplinas de Sociologia, Psicologia, Teologia e 

Ética, Filosofia etc. Tais disciplinas são ofertadas pelos cursos dentro das estruturas 

curriculares próprias, na modalidade semipresencial. 

Para melhor desenvolvimento das disciplinas semipresenciais, e 

capacitação crescente dos corpos docente e discente, utiliza-se o ambiente virtual 

Moodle. Seu uso tem preparado o aluno no âmbito da ferramenta virtual e de seus 

recursos, já pensando na inclusão dele no desenvolvimento das atividades on-line. 

 

 

 

4 CORPO DOCENTE 

 

 

4.1 REQUISITOS DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO 
DOCENTE 

 

Os requisitos exigidos para ingresso como docente da Faculdade do Sul 

da Bahia-FASB estão normatizados no Quadro de Carreira do Corpo Docente, 

previsto no Regulamento do Plano de Carreira do Pessoal Docente, aprovado pela 

Resolução do Conselho Superior nº 01/2006. O Quadro prevê a existência de quatro 

categorias de professores. Para enquadramento nas categorias, devem ser 

observados os seguintes critérios, conforme o Art. 2º do aludido Regulamento: 

I. Professor Titular – portador de Título de Doutor; avaliação de desempenho 

docente; existência de vagas; efetivo exercício, de, pelo menos, 2 (dois) 

anos, na classe de Professor Adjunto; 

II. Professor Adjunto – portador de Título de Doutor; 

III. Professor Assistente – portador do Título de Mestre; 

IV. Professor Auxiliar – portador do Título de Especialista. 
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O acesso às demais classes e categorias dar-se-á mediante progressão, 

que observe a alternância entre antiguidade e merecimento. O mesmo artigo, em 

seu parágrafo único, estabelece que cada classe compreende cinco níveis, 

designados pelos números de 1 a 5, exceto a de Professor Titular, que possui um só 

nível. 

 

 

4.2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

 

Quanto à experiência profissional do corpo docente da FASB, 

considerada a sua baixa rotatividade, apresenta um alto grau de experiência docente 

e profissional, características que são valorizadas, também, no que diz respeito à 

seleção de novos professores. Em áreas marcadamente vinculadas com a 

experiência profissional, no mercado de trabalho não acadêmico – como, por 

exemplo, Direito, Engenharia Civil,  Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Produção, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem e 

Biomedicina – a experiência profissional ganha destaque, avaliada principalmente 

em função da natureza e importância das funções desempenhadas e do 

reconhecimento profissional comprovado, haja vista a quantidade significativa de 

professores da FASB que, além de atuarem como docentes de ensino superior, 

também ocupam os mais diferentes cargos de gestão administrativa, nos segmentos 

público e privado. 

A Faculdade do Sul da Bahia-FASB privilegia, para contratação, 

profissionais com titulação acadêmica de mestre e doutor, obtida em recursos de 

pós-graduação stricto sensu reconhecidos, com ampla experiência profissional. Os 

coordenadores de curso apresentam a demanda de profissionais necessária ao 

pleno funcionamento do curso, quando do levantamento da Oferta de Disciplinas, à 

Diretoria Acadêmica e esta, por seu turno, encaminha o profissional selecionado à 

mantenedora para providências devidas quanto à contratação. Pode-se afirmar, com 

segurança, que, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do corpo docente da 

IES atua na instituição há mais de 5 (cinco) anos. 
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Tabela VIII- Experiência profissional e de docência do Corpo Docente 
Corpo Docente 

 Nome Titulação 
Regime DE 
Trabalho 

Experiência 
Acadêmica 

No 
Magistério 
Superior 

Experiência 
Profissional 

Não 
Acadêmica 

1  Adailton Di Lauro Dias Especialista Horista 3 10 

2  Ademar Bogo Mestre Parcial 2 37 

3  Adriana Esteves Gama 
Novaes 

Especialista Horista 2 17 

4  Agnaldo Conceição G. Alves Especialista Parcial 3 25 

5  Ali Abutrabe Neto Especialista  Parcial          10 28 

6  Amabele Amorim Lopes Especialista Integral  5 6 

7  Amir Neves Filho Especialista Parcial 7 23 

8  Ana Odalia Vieira Sena Mestre Horista 15 17 

9  Antonio Carlos Ciambarella 
Nogueira 

Especialista Horista 6 7 

10  Alexandre Amaral Silvares Especialista Horista 2 8 

11  Benedito de Souza Santos Mestre Horista 6 17 

12  Carlos Alberto Dantas Da 
Costa 

Especialista Horista 8 24 

13  Carlos Alberto Nascimento Especialista Horista 4 27 

14  Carolina Izabella A. R. 
Andrade 

Especialista Integral 3 10 

15  Ceila Sales de Almeida Especialista Horista 2 9 

16  Cremilda da Silva Garcia Filha Especialista Horista 6 6 

17  Daniel Cardoso de Moraes Mestre Horista 7 8 

18  Daniel Silva Santos Especialista Parcial 10 11 

19  Danilo Fernandes Ricardo Especialista Horista 4 7 

20  Diana Cavalcante M. de Assis Mestre Horista 1 6 

21  Edson Cruz Nascimento Júnior Especialista Horista 5 17 

22  Elaine Angelica Porto Costa Especialista Parcial 16 16 

23  Etevaldo dos Santos Costa Mestre Integral 9 9 

24  Evaci Bragança Martins Mestre Horista 6 12 

25  Fabio Da Silva Neves Especialista Parcial 12 14 

26  Fernando Becevelli Especialista Horista 8 34 

27  Gerson Ramos Reis Especialista Horista 11 19 

28  Gess Shirlon Coelho Sales Especialista Horista 16 16 

29  Gilberto Ribeiro De Campos Especialista Horista 10 36 

30  Gilvana Mary Chaves Souto Especialista  Integral 10 6 

31  Gine Albertina Ramos Andrade 
Kinjyo 

Especialista Integral  8 15 

32  Gislene Marengo Cusin Mestre  Integral 15 9 

33  Ilca Cruz Sanches Especialista Parcial 9 17 

34  Ivan Guilherme da R. Júnior Especialista Horista 5 9 

35  Jessyluce Cardoso Reis Mestre Integral  12 18 

36  Jose Dutra De Lima Junior Especialista Horista 9 14 

37  Jose Jacques Barros Guarino Especialista Horista 9 13 
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38  Jucilandio Dias de Sousa Especialista Horista 2 14 

39  Juliana de Lima Brito Especialista Horista 2 2 

40  Laysa Souza Lavanhole Especialista Horista 3 9 

41  Leandro de Oliveira Cruz Especialista Horista 7 7 

42  Leonardo Diego Lins Mestre Parcial 2 9 

43  Luiz Carlos de Assis Junior Mestre Parcial 3 7 

44  Mac Arthur Viana Fraga Especialista  Parcial 12 30 

45  Magda Cristina Freitas de 
Oliveira 

Especialista Parcial 10 10 

46  Manuel Gomez Garrido Especialista Horista 2 14 

47  Marcos Campos de Mendonca Especialista Parcial 10 17 

48  Marcos Diogenes Souza 
Araujo 

Especialista Horista 9 15 

49  Marcus Aurelius Sampaio Especialista Horista 6 18 

50  Maria Celia Ferreira Danese Mestre Parcial 23 13 

51  Maria Cristina Dal Monte 
Figueiredo 

Especialista Integral 9 5 

52  Maria Cristina de Moraes 
Santos 

Especialista Horista 1 10 

53  Marlen Haslon G. Ferreira Especialista Horista 1 11 

54  Moises Ronacher Dantas Especialista Horista 5 5 

55  Nelson Freire Motta Especialista Integral 13 37 

56  Neuma Ferreira Tigre Especialista Integral  5 8 

57  Odilair Carvalho Junior Mestre Horista 3 15 

58  Olga Suely Soares De Souza Doutora  Integral  19 30 

59  Paula Andrea Oliveira Soares Doutora Parcial 9 22 

60  Paulo Oliveira Da Silva Especialista Horista 11 18 

61  Rachel de Camargo Serpa de 
Almeida 

Especialista Parcial 15 15 

62  Roberto Albert De Almeida Especialista Parcial 9 8 

63  Rose Marie Mendes De Lima Especialista Parcial 10 10 

64  Sebastião Amilcar De 
Figueiredo Santos 

Mestre Integral 24 12 

65  Stanislau Siepierski Filho Mestre Horista 5 34 

66  Tharcilla Nascimento Da Silva Mestre Horista 7 6 

67  Valci Vieira Dos Santos Doutor Integral  15  34 

68  Valéria Luisa da Costa Mestre Parcial 7 12 

69  Vaneide Gomes Doutora Integral 8 20 

70  Vitor Cesar Broetto Pegoretti Mestre Horista 1 6 

71  Wagner Goncalves Macena Mestre Integral  9 8 

72  Zamith França Neto Mestre Parcial 11 33 

 

 

 

                   Tabela IXX- Composição do corpo docente por Titulação 

 

TITULAÇÃO  

2014 

Qtde % 

Doutorado  4 5,0 

Mestrado  20 28,0 
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Especialização  48 67,0 

TOTAL  72 100 

 

 

 

4.3 OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

A FASB possui política de seleção docente regulamentada pelo Conselho 

Superior, e já em prática com editais publicados em jornais de grande circulação. Os 

critérios são definidos em Edital. Os candidatos à carreira de docente na FASB são 

submetidos à entrevista, prova didática e a exame de currículo Lattes. O Processo 

de Seleção de docentes está em vigor desde 2004, tendo sido aperfeiçoado em 

2006, com nova Resolução do Conselho Superior. 

 

Resolução Conselho Superior nº 04/2006 

 

Programa de Seleção que visa buscar para os quadros da instituição 

docentes capazes de corresponder às diretrizes do Projeto Político 

Institucional da FASB e agregar valores às equipes responsáveis 

pelos Projetos Pedagógicos dos cursos, integrando-se na construção 

e divulgação do conhecimento dentro dos valores éticos preconizados 

na instituição.  

 

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

RESOLVE: Aprovar a Política de Seleção de Docentes para composição do 
quadro da FASB  

 

Art. 1º.  A Seleção de Docentes será conduzida pela Comissão Organizadora de 
Seleção de Docentes da Faculdade do Sul da Bahia. 

Art.  2º.  A Comissão Organizadora, designada, será formada por: 

I.Coordenador de Curso – Presidente 

II.Três representantes dos docentes, com mandato de 1 (hum) ano, podendo 
ser reconduzidos por igual período; 

III.Um representante do corpo técnico – administrativo, com mandato de 1 (hum) 
ano, podendo ser reconduzido por igual período; 

Art. 3º. Competirá à Comissão Organizadora: 
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I.Analisar e emitir parecer quanto às solicitações de contratação enviadas pelas 
coordenações de curso; 

II.Propor Banca Examinadora específica para o processo seletivo composta por 
no mínimo 3 (três) docentes, sendo um deles necessariamente com formação 
na área de Educação (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e 
pelo menos um com titulação superior ao do(s) candidato(s) inscrito(s) 

III.Encaminhar ao Diretor Acadêmico parecer circunstanciado para deliberação; 

IV.Preparar o edital de Seleção de Docentes; 

V.Organizar o processo Seletivo até o Resultado Final.  

Art. 4º. Da Prova Didática constante do Edital do Processo de Seleção, serão 
exigidos, além dos conhecimentos específicos, os relativos ao Projeto Político 
Institucional da FASB e ao(s) Projeto(s) Pedagógico(s) dos cursos nos quais o 
candidato poderá ser inserido. 

§ 1º.  A Comissão de Seleção disponibilizará o Projeto Político Institucional da FASB 
e os seguintes itens de Projeto Pedagógico do curso: justificativa do curso, objetivos, 
perfil do egresso e organização curricular; 

§ 2º.  Fará parte da avaliação didática o questionamento ao candidato sobre: 

I.Políticas institucionais de Ensino e Extensão da instituição; 

II.Política de Responsabilidade Social; 

III.Coerência entre a estrutura curricular e os objetivos do curso; 

IV.Coerência entre a estrutura curricular e o perfil do egresso; 

V.Relação/Contribuição da sua área específica para os objetivos do curso e o 
perfil do egresso. 

Art. 5º.  Os candidatos aprovados serão instruídos pela Comissão de Seleção de 
Docentes nos seguintes itens: 

I.Regimento Geral; 

II.Plano de Carreira; 

III.Apoio pedagógico ao docente; 

IV.Política de nivelamento dos discentes; 

V.Plano de Capacitação de Recursos Humanos; 

VI.Apoio à produção científica; 

VII.Regimento da Biblioteca; 

VIII.Sistema acadêmico de registro de conteúdo, notas e frequência. 

Art. 6º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação 

 

(Revoga a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 04/2004) 

 

 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA – FASB 

                                                     Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 

Faculdade do Sul da Bahia - FASB 115 

Quanto à contratação de professores para a disciplina Língua Brasileira de 

Sinais LIBRAS, a Faculdade do Sul da Bahia-FASB mantém, em seu quadro 

docente, professor qualificado, com formação específica, em Instituição de Ensino 

recomendada, o qual ministra a disciplina LIBRAS que faz parte da estrutura 

curricular de curso, a exemplo da de Direito, ou aquela oferecida como optativa, 

além de ministrar cursos de extensão e oficinas para professores, funcionários e 

alunos, de modo a qualificá-los para a expressão da Língua Brasileira de Sinais. 

 

 

4.4 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME 

DE TRABALHO 

 

4.4.1 Políticas de qualificação  
 
 

O principal objetivo do Plano de Capacitação da Faculdade do Sul da 

Bahia-FASB é estabelecer políticas de capacitação docente, que ultrapassem a 

concepção, simplesmente, de apoio à pós-graduação lato e/ou stricto sensu, 

estendendo a ideia para outros espaços institucionais de formação ética, de 

aperfeiçoamento didático-pedagógico, além de estágios e intercâmbios em áreas de 

interesse da Faculdade. 

As políticas de qualificação estão definidas no Plano Institucional de 

Capacitação de Recursos Humanos-PICRH, normatizado em conformidade com a 

Resolução do Conselho Superior nº 05/2006, especialmente em seus artigos 2º e 3º: 

Art. 2º. A Instituição oferecerá os seguintes incentivos: 

I. Bolsas de estudo integrais/parciais, para os cursos de pós-graduação, 

oferecidos pela FASB; 

II. Concessão de auxílio para os seus professores e funcionários que 

participarem de congressos, simpósios e eventos similares; 

III. Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional; 

IV. Apoio à publicação de teses, dissertações ou outros trabalhos 

acadêmicos; 

V. Oferta de infraestrutura para que os professores e funcionários 

imprimam ou editem suas produções acadêmicas; 
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VI. Licença para participação em programas de pós-graduação. 

 

Art. 3º. Os professores e funcionários poderão se inscrever no Plano 

Institucional de Capacitação de Recursos Humanos, de acordo com os seguintes 

critérios: 

I. Nos programas de doutorado, terão prioridade os que possuam o título de 

Mestre; 

II. Nos programas de mestrado, terão prioridade os que possuam 

certificado de especialista, em nível de pós-graduação lato sensu; 

III. Nos cursos de especialização, os que possuam graduação; 

IV. Nos cursos de atualização ou aperfeiçoamento profissional terão 

prioridade os que atuam na área. 

 Assim, com esta Resolução, a FASB visa favorecer a qualificação de 

docentes em programas de pós-graduação lato sensu e em programas de Mestrado 

e Doutorado, reconhecidos pela CAPES, e de comprovado interesse institucional. 

Apoia, também, a participação de docentes em Conferências e Congressos, 

mediante a formalização de processo e pareceres das Coordenações e Direções 

Geral, Acadêmica e Administrativa, além de favorecer a organização de eventos 

junto à comunidade científica e a sociedade organizada. 

Resolução Conselho Superior nº 05/2006 

 

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

RESOLVE: Aprovar o Plano Institucional de Capacitação de Recursos Humanos.  

 

CAPÍTULO I  

DO OBJETIVO 

Art. 1º. O Plano Institucional de Capacitação de Recursos Humanos – PIC tem por 
objetivo promover a melhoria da qualidade das funções do ensino, extensão e 
gerência da Instituição.  Para tal, oportuniza a seus professores e pessoal técnico e 
de apoio administrativo, condições de aprofundamento dos conhecimentos 
científicos, tecnológicos e profissionais. 
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CAPÍTULO II  

DOS INCENTIVOS 

Art. 2º.  A Instituição oferecerá os seguintes incentivos: 

I.Bolsas de estudo integrais/parciais para os cursos de pós-graduação 
oferecidos pela FASB; 

II.Concessão de auxílio para os seus professores e funcionários que 
participarem de congressos, simpósios e eventos similares; 

III.Oferta de cursos de Treinamento e atualização profissional; 

IV.Apoio à publicação de teses, dissertações ou outros trabalhos acadêmicos; 

V.Oferta de infraestrutura para que os professores e funcionários imprimam ou 
editem suas produções científicas; 

VI.Licença para participação em programas de pós-graduação. 

 

CAPÍTULO III  

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Art. 3º. Os professores e funcionários poderão se inscrever no Plano Institucional de 
Capacitação de Recursos Humanos, de acordo com os seguintes critérios: 

I.Nos programas de doutorado, terão prioridade os que possuam o título de 
mestre; 

II.Nos programas de mestrado, terão prioridade os que possuam certificado de 
especialista, em nível de pós-graduação Lato Sensu; 

III.Nos cursos de especialização, os que possuam graduação; 

IV.Nos cursos de atualização ou aperfeiçoamento profissional terão prioridade os 
que atuam na área. 

Art. 4º.  Deve-se, ainda, considerar para a inscrição no Plano Institucional de 
Capacitação de Recursos Humanos: 

I.Ter, no mínimo, dois anos de serviço na Instituição; 
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II.Desempenho acadêmico e profissional do docente; 

III.O plano de estudos do docente; 

IV.O impacto da realização dos estudos do docente com os interesses 
institucionais. 

§ 1º.  Os órgãos competentes, para decidirem sobre o Plano de Capacitação, 
deverão observar as determinações da CAPES, quanto ao tempo de serviço, no 
caso de candidatos à bolsa. 

§ 2º.  Os critérios fixados no caput deste artigo não se encontram hierarquizados. 

§ 3º.  Outros critérios poderão ser inseridos sempre que a Instituição julgar 
necessário. 

 

CAPÍTULO IV  

DO GERENCIAMENTO 

Art. 5º.  O Plano Institucional de Capacitação será administrado pela Diretoria 
Acadêmica e homologada pela Diretoria Geral. 

Art. 6º.  Caberá à Diretoria Acadêmica: 

I.Gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro ao docente-
cursista; 

II.Analisar os relatórios bimestrais, enviados pelo docente-cursista sobre o 
funcionamento dos programas; 

III.Elaborar propostas de recrutamento, seleção, admissão e dispensa dos 
profissionais para os programas, bem como a alocação dos demais recursos 
necessários; 

IV.Constituir e presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para 
os programas dos critérios estabelecidos neste plano e as demais normas 
expedidas pela Instituição; 

V.Submeter à apreciação do Conselho Superior os assuntos omissos. 

 

CAPÍTULO V 

DO AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO 
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Art. 7º. O docente indicado para participar do Plano Institucional de Recursos 
Humanos somente terá viabilizado o seu afastamento pela Instituição após 
apresentar: 

I.Documento comprobatório de sua aceitação pela Instituição responsável pelo 
curso ou programa; 

II.Plano de estudos, com cronograma de execução; 

III.Escala de férias relativas ao período de afastamento, aprovada pela Direção 
Geral; 

IV.Assinatura do Contrato de Afastamento e apresentação da respectiva Portaria 
assinada pelo Diretor Geral. 

 

CAPÍTULO VI  

DA PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO 

Art. 8º. A prorrogação do afastamento deverá ser solicitada pelo docente 
interessado e instituída com a seguinte documentação: 

I.Solicitação oficial, explicitando as razões do pedido de prorrogação, assinada 
pelo docente e orientador; 

II.Apresentação do plano de estudo devidamente reformulado, abrangendo o 
período de prorrogação, assinada pelo docente e orientador. 

Art. 9º.  A prorrogação do afastamento será considerada autorizada após aprovação 
da Diretoria Acadêmica e devidamente homologada pelo Diretor Geral da Instituição. 

 

CAPÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. O docente ou pessoal de apoio administrativo terá que enviar cópia da Ata 
de Defesa da Tese ou Dissertação, seu Certificado ou Diploma do Curso de Pós-
Graduação concluído e enviar dois exemplares da Monografia/ Dissertação / Tese 
para a Biblioteca. 

Art. 11.  Os docentes afastados para os cursos de especialização, mestrado ou 
doutorado têm compromisso de lecionar ou prestar serviços técnicos à Instituição, 
uma vez e meio o tempo de afastamento, no mínimo, sob pena de ter de 
reembolsar as importâncias recebidas da Instituição, com os acréscimos previstos 
em lei. 
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Art. 12.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral. 

Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

4.4.2 Plano de Carreira 
 
 

O Quadro de Carreira do Corpo Docente prevê que a ascensão possa ser 

horizontal, por níveis, dentro da mesma categoria. São considerados para fins de 

progressão horizontal na carreira os seguintes requisitos, consoante o Art. 10 da 

Resolução n. 01/2006: 

I. Artigos publicados em periódicos científicos; 

II. Livros ou capítulos de livros publicados; 

III. Trabalhos completos publicados em anais; 

IV. Resumos publicados em anais; 

V. Tradução de livros, capítulos de livros ou artigos publicados; 

VI. Propriedade intelectual depositada ou registrada; 

VII. Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais; 

VIII. Produção didático-pedagógica relevante, publicada ou não. 

Em última instância, cumpre salientar que a progressão horizontal se dará 

por análise de desempenho e a vertical se dará unicamente por titulação, exceto a 

de Professor Titular. 

Os Docentes da FASB estão submetidos a Plano de Carreira, assim 

definido conforme Resolução do Conselho Superior 

 

Resolução Conselho Superior nº 01/2006 

Normatiza o provimento de funções na carreira 
do magistério, estabelece classes e 
indicadores de progressão e discrimina as 
atribuições do pessoal docente. 

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

RESOLVE: Aprovar o Regulamento do Plano de Carreira do Pessoal Docente  
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TITULO I  

 Das Disposições Iniciais 

Art. 1º.  São princípios básicos do Plano de Carreira do Pessoal Docente da FASB: 

I.Valorização da qualificação, decorrente de cursos de formação. 

II.Valorização da dedicação ao magistério. 

III.Isonomia decorrente de remuneração uniforme do trabalho desenvolvido por 
professores de uma mesma classe, nível e titulação. 

IV.Progressão na carreira, mediante sistema de promoção. 

Art. 2º.  A carreira docente compreende as seguintes classes: 

I.Professor Titular – portador de Título de Doutor  

II.Professor Adjunto – portador de Título de Doutor 

III.Professor Assistente – portador do título de Mestre. 

IV.Professor Auxiliar – portador de Título de Especialista. 

Parágrafo Único. Cada classe compreende cinco níveis, designados pelos números 
de 1 a 5, exceto a de Professor Titular que possui um só nível. 

 

CAPÍTULO I  

Do Ingresso na Carreira 

Art. 3º. O ingresso na carreira de docente da FASB dar-se-á mediante processo 
seletivo que deverá constar de prova didática e de títulos, avaliação da experiência 
profissional do candidato na área da disciplina em que se habilita, quando for o caso, 
experiência no Magistério de ensino médio e/ou superior. 

Art. 4º. O ingresso na carreira docente da FASB dar-se-á na primeira classe de 
referência salarial, até que, se for o caso, o docente faça o requerimento de 
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reenquadramento à Instituição, devidamente comprovado segundo consta neste 
Regulamento de Plano de Carreira Docente. 

 

CAPÍTULO II 

Do Regime de Trabalho 

Art. 5º.  O docente da FASB será contratado na forma da legislação vigente. 

 

TITULO II 

Das Atividades Docentes 

Art. 6º.  São consideradas atividades docentes: 

I.As pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem 
à aprendizagem, à produção do conhecimento, à implantação e à transmissão 
do saber e da cultura. 

II.As inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e 
assistência na própria Instituição. 

 

CAPÍTULO I 

Das Atividades de Ensino 

Art. 7º. A Atividade de Ensino, caracterizada como hora-aula, corresponde à 
atividade clássica e formal de disciplinas em sala de aula, nos cursos de graduação 
ou pós-graduação, comprovada por documento da Coordenação de Curso, à qual 
está vinculada a disciplina, na qual conste a denominação, a turma de 
responsabilidade do docente, carga horária total da disciplina e a carga horária 
assumida pelo docente.   

Art. 8º.  É considerada, ainda, como Atividade de Ensino: 

I.Orientação direta de Estágios Supervisionados (com a presença do docente 
na atividade/campo), conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Colegiado 
de Curso, comprovada por declaração oficial da Coordenação do Curso ao 
qual está vinculado o estágio, onde conste a carga horária cumprida pelos 
alunos nesta atividade no corrente ano letivo.    
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II.Orientação direta de aluno em TCC, comprovada por declaração da 
Coordenação do Curso, na qual conste o nome do aluno e o título do 
Trabalho de Conclusão de Curso.  

III.Orientação de alunos de graduação em atividades, tais como: Programas de 
Iniciação Científica, Programa de Treinamento e Pesquisa institucionalizados, 
Estágios (não previstos no Projeto Pedagógico do Curso do Aluno), 
Monitorias, Programas Específicos de Núcleos Temáticos e Laboratórios, 
desde que o aluno cumpra o Plano de Trabalho aprovado pelo Colegiado do 
Curso de, no mínimo, 12 horas semanais.  

 

CAPÍTULO II 

Das Atividades de Pesquisa e Extensão 

Art. 9º.  São consideradas Atividades de Pesquisa e Extensão: 

I.A criação e desenvolvimento de projetos de pesquisa ou de extensão, 
aprovados pelo colegiado de curso, com parcerias firmadas com empresas ou 
instituições, que resulte em produto que agregue valor ao projeto político 
institucional; 

II.Desenvolvimento de projeto de ensino que resulte na criação ou na 
reestruturação de projetos pedagógicos de cursos; 

III.Participação em eventos técnicos e científicos com apresentação de trabalho, 
desde que esteja evidenciada a origem institucional como sendo a FASB.  

IV.Participação em eventos técnicos e científicos sem apresentação de trabalho. 

Art. 10.  Serão ainda considerados para fins de progressão horizontal na carreira: 

I.Artigos publicados em periódicos científicos; 

II.Livros ou capítulos de livros publicados; 

III.Trabalhos completos publicados em anais; 

IV.Resumos publicados em anais; 

V.Tradução de livros, capítulos de livros ou artigos publicados; 

VI.Propriedade intelectual depositada ou registrada; 

VII.Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais;  
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VIII.Produção didático-pedagógica relevante, publicada ou não. 

 

 

CAPÍTULO III  

Das Atividades de Administração e de Representação 

 

Art. 11.  São consideradas como Atividade de Administração: 

I.Funções de Diretor Geral, Diretores e outras funções de cargo de direção 
exercidas por docentes. 

II.Funções de Coordenações de Curso de Graduação e Pós-Graduação e de 
Chefias. 

Art. 12.  São consideradas, ainda como Atividade de Administração e de 
Representação:  

I.Coordenação de Convênios, Coordenação de Grupo de Pesquisa, 
Coordenação de Programa Especial de Treinamento. 

II.Representação junto a Órgãos Colegiados, Colegiado de Curso e 
Representação FASB junto a órgãos colegiados externos, desde que 
comprovada frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) e que a 
participação do docente não seja decorrência obrigatória do cargo que ocupa.  

III.Participações em Comissões, Comitês e Conselhos Técnicos, Científicos, 
Culturais e Profissionais, como membro efetivo, vinculados à área de atuação 
de docente.   

IV.Participação em comissões técnicas e/ou assessoramento instituídas nos 
termos regimentais, que demandem análise de processos, produção de 
projetos, relatórios, documentos ou eventos não incluídos nas instâncias 
Colegiadas citadas no item II deste Artigo. 

Parágrafo Único. As atividades previstas neste artigo só poderão ser contabilizadas 
de forma concomitante, quando não estiverem vinculadas às atribuições inerentes 
ao cargo de chefia administrativa que o docente ocupa. 

 

CAPÍTULO IV 
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Outras Atividades 

Art. 13. São consideradas como outras atividades: 

I.Participação em Banca Examinadora de defesas de teses e dissertações de 
Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, de Seleção de Monitoria e de 
Monografias de Trabalhos de Graduação de pós-graduação lato sensu; 

II.Banca de Concursos Públicos para Docente;  

III.Curso de capacitação.  

 

CAPÍTULO V  

Da progressão Horizontal e Vertical na carreira 

Art. 14. A progressão horizontal se dará por análise de desempenho e a vertical se 
dará unicamente por titulação, exceto a de professor Titular. 

§ 1º.  A progressão a Titular dos professores Adjuntos V está condicionada à 
existência de vaga, definida pela Mantenedora, e à apresentação para avaliação de:  

I.Memorial descritivo das atividades desenvolvidas nos últimos 3 anos 
contendo: 

 Disciplinas lecionadas; 

 Avaliação positiva do desempenho, como professor, feita 
pelos alunos; 

 Relação de Trabalhos de Conclusão de Curso orientados 
e aprovados; 

 Relação de Projetos de Pesquisa ou de Extensão 
desenvolvidos e com resultados positivos; 

 Pelo menos 8 (oito) artigos publicados nos últimos 3 anos 
em periódicos nacionais ou internacionais, com referee; 

 Participação positiva nos colegiados de curso atestada 
pelos seus pares. 

II. Defesa e aprovação de Plano de Trabalho coerente com o Projeto   
Político Institucional  frente   à banca constituída de 3 (três) 
professores Doutores,  especialmente convidados. 
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§ 2º - A aprovação como Titular significará um aumento de 10% sobre o 
último vencimento. 

 

CAPÍTULO VI  

Critérios de Pontuação/Avaliação para progressão horizontal 

Art. 15. Somente poderão contar para efeito de pontuação nos itens especificados 
neste Regulamento, as atividades notadamente caracterizadas como de prestação 
não remuneradas de serviços, fato que deve constar do documento comprobatório 
do exercício da atividade. 

Art. 16. Quando a atividade de Pesquisa, Extensão e Ensino envolver a 
participação/orientação discente, o docente não poderá contabilizar de forma 
concomitante a pontuação relativa à execução do projeto e a orientação discente. 

Art. 17. A concessão da progressão horizontal está vinculada à apresentação de  
Relatório de Atividades Docentes, circunstanciado, devidamente comprovado, que 
será avaliado por uma Comissão interna, bem como pelo Diretor Geral da Instituição. 

§ 1º.  A progressão horizontal será apreciada após interstício mínimo de 3 anos; 

§ 2º.  O pedido de Progressão Horizontal deverá ser protocolado na Secretaria Geral 
e dirigido à Diretoria Geral da instituição, que designará comissão específica para 
análise e apreciação.  

§ 3º.  O parecer da comissão será submetido à Direção Geral que, no caso de 
aprovação, fará publicar em quadro de aviso o parecer e encaminhará para o 
departamento de Pessoal para as providências financeiras cabíveis. 

§ 4º. A aprovação do Relatório implicará em aumento de 2,5% sobre o Salário base, 
para o nível I, 5,0% para o nível II e assim sucessivamente até 12,5% para o nível 5, 
a cada interstício. 

Art. 18. Para efeito da avaliação docente, serão considerados os documentos 
comprobatórios relativos aos três anos imediatamente anteriores à data da 
solicitação. 

 

CAPÍTULO VII 

Do Salário, dos Benefícios e das Vantagens 

Art. 19. O salário mensal do docente na FASB terá como referência o regime de 
trabalho a que ele está submetido, respeitadas a legislação vigente, as convenções 
coletivas e as disposições deste Regulamento. 
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Art. 20. O salário mensal do docente será o correspondente à sua carga-horária 
mensal total multiplicado pelo salário-aula base da classe de referência do docente 
acrescido do definido nos acordos sindicais. 

 

CAPÍTULO VIII  

Do Enquadramento Docente 

Art. 21.  O enquadramento docente é pessoal e compreende o seu posicionamento 
no Plano de Carreira Docente. 

Art. 22. O processo de enquadramento docente será feito de acordo com o 
estabelecido no Art. 2º e mediante ato da Diretoria Geral.  

 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Finais 

Art. 23. Compete ao Departamento de Pessoal e à Assessoria Jurídica da 
Mantenedora dirimirem dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento, bem 
como suprir as suas lacunas de Legislação Trabalhista, expedindo normas 
complementares a serem aprovadas pelo Diretor Geral, ouvida a Mantenedora. 

Parágrafo Único.  A definição dos pontos a serem atribuídos às diversas atividades 
docentes será feita pela Direção Geral por proposta de comissão especialmente 
designada para definição dos Critérios de Avaliação e Pontuação para fins de 
Progressão Horizontal na Carreira. 

Art. 24. Os casos omissos, incluindo o acatamento ou não de atividades não 
previstas nos artigos anteriores, serão resolvidos pelo Diretor Geral, ouvida a 
Mantenedora, cabendo recurso das decisões pelo Docente envolvido. 

Art. 25.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
 

 

 

4.5 REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 

EVENTUAL DE PROFESSORES 

 

Os professores pertencentes ao Plano de Magistério terão um dos 

seguintes regimes de trabalho: 
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1 – Horista: de acordo com a especialidade e a oferta da disciplina, 

contratado exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da carga 

horária contratada; 

2 – Tempo Parcial: docente atuando com 12 (doze) ou mais horas 

semanais de trabalho, reservado pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) para 

estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes; 

3 – Tempo Integral: compreende a prestação de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, com reserva de, pelo menos, 20 (vinte) horas semanais para 

estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de estudantes. 

A criação de vagas no Corpo Docente da FASB deve atender aos 

seguintes critérios e procedimentos: existência de vagas em decorrência de 

demissão, pedido de dispensa, falecimento ou aposentadoria de Docente integrante 

do Plano de Carreira; implantação de novos cursos e habilitações; inclusão de novas 

disciplinas e cargas horárias vacantes em cursos já existentes; inexistência, no 

Corpo Docente, de professores legalmente habilitados para o exercício do magistério 

da disciplina em causa, ou que não aceitem o encargo aos quais deve ser 

previamente oferecido. 

Além dos integrantes do Plano de Carreira do Magistério, a Faculdade do 

Sul da Bahia poderá contratar Professores Visitantes e Substitutos para programas 

especiais de ensino, pesquisa e extensão, regimes de Dependência e Cursos de 

Férias, pelo prazo máximo de doze meses, renováveis por igual período, de acordo 

com as normas que serão baixadas pela Mantenedora da Faculdade. Assim, o 

Professor Substituto será contratado de acordo com a legislação, por prazo 

determinado, para substituição eventual de docente afastado. Os critérios de 

seleção para Professor Substituto serão os mesmos para a contratação de qualquer 

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

 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

TITULAÇÃO 

TITULAÇÃO 
2014 2015 2016 2017 2018 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Doutorado 1 25 2 18 2 15 2 25 2 15 

Mestrado 1 25 4 37 7 54 4 50 5 38 

Especialização 2 50 5 45 4 31 2 25 6 47 

Graduado - - - - - - - - - - 

TOTAL 4 100 11 100 13 100 8 100 13 100 

REGIME DE TRABALHO 

REGIME DE 
TRABALHO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Integral - - 2 - 1 - - - 1 
 

Parcial 1 
 

2 
 

4 
 

3 
 

5 
 

Horista 3 
 

7 
 

7 
 

4 
 

8 
 

TOTAL 4 100 11 100 12 100 7 100 14 100 
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5 CORPOS TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

 

 5.1 OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO  

A autorização para a abertura de vagas é de competência do Setor de 

Recursos Humanos, de acordo com a real necessidade e a viabilidade orçamentária 

para a contratação. 

A solicitação para a abertura de vagas deverá ser instruída com as 

seguintes informações: atividades a serem desenvolvidas, perfil do profissional 

(habilidades e competências).  

A contratação de técnicos - administrativos para a FASB está vinculada às 

necessidades explicitadas em cada PPC, bem como às relacionadas ao apoio e 

gestão das atividades acadêmicas e administrativas. O contrato de trabalho estará 

vinculado à CLT, devendo as vagas ser preenchidas mediante avaliação da 

formação e do perfil do candidato, coerentes com as atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

5.2 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME 

DE TRABALHO  

 

As políticas de pessoal e de carreira, para o corpo técnico-administrativo 

da FASB, estão efetivamente implementadas. 

O corpo técnico – administrativo está, hoje, constituído de Bibliotecários, 

auxiliares de biblioteca, Secretaria Geral, auxiliares de secretaria, auxiliares de 

coordenação de curso, administrador, contador, técnicos de Informática, auxiliares 

do setor de apoio às salas de aula, entre outros. A expansão se dará à medida que 

novas turmas sejam incorporadas. Todos os funcionários técnico-administrativos 
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passarão por atividades de qualificação na função.  Os funcionários administrativos 

aprovados em processo seletivo da instituição terão apoio/incentivo para sua 

capacitação. A remuneração atenderá aos acordos sindicais e será considerada pela 

instituição, além da qualificação acadêmica, a dedicação do técnico administrativo à 

função. 

O corpo técnico-administrativo, que atua na FASB, apresenta formação e 

experiência profissionais adequadas ao desenvolvimento das atividades; é 

constituído pelos colaboradores que exercem atividades técnicas e/ou 

administrativas de qualquer natureza. São consideradas atividades do pessoal 

técnico-administrativo aquelas relacionadas à permanente manutenção e adequação 

do apoio administrativo, técnico e operacional, inerentes ao exercício de direção, 

gerência e coordenação pedagógica. 

Os critérios de seleção para novas contratações são estabelecidos pelo 

serviço de Recursos Humanos da Faculdade. É realizado processo seletivo, 

observando a descrição do cargo disponível e o perfil profissiográfico do candidato, 

a partir das habilidades necessárias ao cargo à disposição. Após recrutamento do 

candidato, a seleção se dá por meio de análise de currículo, entrevista com o 

responsável pelo setor de Recursos Humanos e chefia imediata. Após estas etapas, 

os candidatos são encaminhados a um psicólogo e ao médico de trabalho. 

O regime jurídico de trabalho do pessoal técnico-administrativo da FASB é 

o da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, aplicando-se, ainda a eles, no que 

couberem, as normas deste Regulamento e das Convenções Coletivas de Trabalho, 

Estatuto e Regimento em vigor. 

 

 

5.3 EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO, 

CONSIDERANDO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

 

O corpo técnico-administrativo, atuante na FASB para as atividades inerentes 

aos cursos, é adequado e proporcional aos cursos ofertados. Conforme ocorrer a 
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oferta de novos cursos e fazer-se necessária a ampliação da equipe de 

colaboradores, serão adotados os critérios existentes para novas contratações.  

 

Tabela X - Cronograma de expansão do corpo técnico/administrativo, 
considerando o período de vigência do PDI 

 

Quadro Atual 
Número de Funcionários 

ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018 

Apoio 3 3 4 4 4 

Biblioteca *** 10 10 12 12 12 

Consultor 
Administrativo/ 
Assessor Pedagógico 

2 2 2 2 2 

Encanador 1 1 1 1 1 

Financeiro 3 4 4 4 4 

Laboratoristas *** 5 5 6 6 6 

Limpeza (Auxiliar de 
Serviços Gerais) 

14 14 16 16 16 

Marketing *** 3 3 3 3 3 

NUPPE 3 3 3 3 3 

Portaria 5 5 5 5 5 

Pós-Graduação 2 2 2 2 2 

Projetos 1 1 1 1 1 

Recuperação de 
Crédito 

4 5 5 5 5 

Recursos Humanos 2 2 2 2 2 

Secretaria Acadêmica 6 6 6 6 6 

Secretária 
Colegiados***  

4 4 5 5 5 

Secretária Direção  1 1 1 1 1 

Suprimentos 2 2 2 2 2 

Telefonista *** 3 3 3 3 3 

Telemarketing *** 2 2 2 2 2 

TI *** 6 6 6 6 6 

Transporte 1 1 1 1 1 

Total anual 83 85 92 92 92 
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6 CORPO DISCENTE 

 

 

6.1 FORMAS DE ACESSO  

 

I. Aprovado em Processo Seletivo da FASB – Candidato aprovado em 

processo seletivo da FASB realizado para ingresso no mesmo ano letivo ao qual 

permite o Edital;  

II. Portador de Diploma de Curso Superior;  

III. Transferência; 

IV. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

 

 

6.2 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO  

 

 
6.2.1 Programas de apoio pedagógico 
 

 

O apoio pedagógico aos alunos se dá em 3 momentos, com ações bem 

definidas: 

I. Atuação do Serviço de Orientação Educacional e Profissional-SOEP, nas 

questões do dia-a-dia; 

II. Programa de Nivelamento Discente; 

III. Programa de Monitoria. 
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6.2.1.1 Programa de Nivelamento Discente 

O Nivelamento discente já é uma prática na instituição, tendo sido 

realizado em várias oportunidades. O Conselho Superior, após avaliação da 

importância das atividades de nivelamento para manutenção do aluno nos cursos, 

regulamentou o Programa e passou a considerar a participação de Docentes com 

fator a ser observado no Plano de Carreira. 

 

 

Resolução Conselho Superior nº 06/2006 

 

Programa Interdisciplinar de Nivelamento 

Discente, que visa aprofundar a aprendizagem e 

despertar a vocação acadêmica dos alunos, 

integrando-os, sob orientação docente, ao 

processo de produção do conhecimento.  

 

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

RESOLVE: Aprovar a Política de Nivelamento Discente.  

 

TÍTULO I   

DO NIVELAMENTO DISCENTE 

 

CAPÍTULO I   

DOS CURSOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES 
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Art. 1º. A Faculdade do Sul da Bahia viabilizará os nivelamentos discentes, 
estabelecendo processo capaz de permitir que o ingressante e demais discentes da 
Instituição tenham o seu perfil redefinido e aprimorado, processo fundamental para o 
alcance dos objetivos e metas pré-definidos. 

Parágrafo Único - As ações serão voltadas para a oferta de disciplinas especiais, 
orientadas para as maiores dificuldades apontadas pelos alunos, e atividades 
direcionadas a mudanças comportamentais, relacionando-se ao nivelamento 
curricular.  

 

 

CAPÍTULO II 

DAS PROPOSTAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Art. 2º.  Os processos de avaliação de desempenho acadêmico dos alunos deverão 
possibilitar a verificação durante o processo ensino-aprendizagem, de modo a 
permitir a intervenção pedagógica da instituição, com atitudes de reforço, 
nivelamento e orientação dos discentes com a finalidade de melhor aproveitamento.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

Art. 3º. As práticas pedagógicas previstas para cada plano de disciplina deverão 
privilegiar a variação dos estímulos educacionais, permitindo a constante atualização 
das atividades acadêmicas, refletindo as necessidades discentes, uma vez que o 
processo ensino-aprendizagem deve ser centrado no aluno.  

Parágrafo Único. Caberá ao Colegiado de curso, na organização das atividades do 
semestre, planejar ações interdisciplinares que proporcionem uma melhor visão do 
todo, para manutenção de um sistema de avaliação discente.  

 

 

CAPÍTULO IV  

DAS AVALIAÇÕES 
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Art. 4º. As diversas modalidades de avaliação, interna e externa, deverão permitir 
processos permanentes de acompanhamento e aferição dos resultados alcançados.  

Parágrafo Único. Caberá ao colegiado de curso avaliar, durante o processo, os 
resultados alcançados e definir mecanismos de correção para as deficiências 
discentes encontradas.  

 

TÍTULO II   

DO APOIO DOCENTE 

 

CAPÍTULO I  

IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS 

Art. 5º. Caberá ao docente o compromisso de acompanhar a evolução das 
potencialidades do discente, estimulando-o e orientando-o no processo.  

Parágrafo Único - Os docentes envolvidos nas atividades de nivelamento, além da 
remuneração prevista na legislação, terão essas atividades consideradas para 
efeitos de progressão horizontal no Plano de Carreira do Pessoal Docente. 

 

TÍTULO III 

DA PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO DISCENTE 

 

CAPÍTULO I  

DAS ATIVIDADES 

Art. 6º.  Caberá à Diretoria Acadêmica atender às solicitações dos Colegiados de 
curso, propiciando as condições necessárias para a realização das atividades de 
nivelamento.  

 

 

CAPÍTULO II   
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DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS  

Art. 7º.  Serão estabelecidos os seguintes objetivos e metas de acompanhamento 
das ações institucionais, nos aspectos referentes ao nivelamento discente: 

a)  Objetivo:  

Desenvolver condições necessárias à melhoria do desempenho discente, a partir 
do seu ingresso na Instituição. 

b)  Metas: 

i. Diagnóstico dos ingressantes por meio do processo seletivo; 

ii. Diagnóstico mediante utilização de pauta eletrônica, para 
verificação do desempenho acadêmico em cada atividade prevista; 

iii. Criação de Programa de Nivelamento curricular por curso. 

 

TÍTULO IV   

DA FORMA DE REALIZAÇÃO 

Art. 8º.  Caberá às coordenações de curso, com base nos diagnósticos conseguidos 
por meio do processo seletivo e/ou pautas eletrônicas, convocar os alunos com 
necessidades de nivelamento. 

Art. 9º.  O horário para execução do nivelamento será feito extra estrutura curricular 
e extra horário das aulas normais. 

Art. 10.  A participação nas atividades de nivelamento será obrigatória, não 
implicando em ônus para o discente.  

Art. 11.  Caberá ao Colegiado de curso definir a carga-horária necessária e avaliar o 
resultado do nivelamento. 

 

TÍTULO V  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Este documento pode ser alterado mediante proposta do Conselho Superior. 
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Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior, excluindo-se os 
casos que não impliquem direta ou indiretamente em acréscimos ou dispêndios 
financeiros, que poderão ser resolvidos pelo Diretor Geral. 

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

6.2.1.2 Programa de Monitoria 

 

O programa de Monitoria existe desde 2002 e, após avaliado, foi 

Regulamentado pelo Conselho Superior. 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2005 

 

REVOGAÇÃO DA IN Nº 09/2002 – PROCEDIMENTOS RELATIVOS À MONITORIA 

 

 

A Diretora Geral da Faculdade do Sul da Bahia – FASB, no uso de suas atribuições 
regimentais, REVOGA a Instrução Normativa nº 09/2002, de 18 de fevereiro de 
2002, que estabelece os PROCEDIMENTOS RELATIVOS À MONITORIA nos 
Cursos Superiores desta Instituição e estabelece: 

 

Art. 1º. A função de monitoria visa despertar, no corpo discente, o interesse pela 
carreira do magistério, além de oportunizar meios de interação do corpo docente 
com o discente. 

Art. 2º. É compromisso do Monitor elaborar um plano de estudos e atividades, em 
conjunto com o Professor Orientador, que o capacite ao aprimoramento de sua 
formação acadêmica e lhe dê condições de auxiliar o professor no planejamento das 
aulas e trabalhos, bem como na orientação de alunos, para o bom desenvolvimento 
da atividade educacional. 

Art. 3º. O acesso à Monitoria ocorrerá através de Processo de Seleção promovido 
pela Coordenação de Curso aos alunos que estejam regularmente matriculados, 
tenham aprovação na disciplina e pretendem ser monitores, e que não tenham 
ocorrência de penalidade disciplinar. 

Parágrafo Único.  Também poderá candidatar-se o aluno que apresentar 
documentação que comprove capacitação na área. 
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Art. 4º. O número de monitores por ano e por curso será conforme a decisão do 
Diretor Geral. 

§ 1º.  Ao Coordenador de Curso cabe indicar, para cada ano letivo, o número de 
monitores e as respectivas disciplinas. 

§ 2º.  A indicação deverá ser encaminhada ao Diretor Geral da Faculdade, com a 
justificativa da necessidade e atividades a serem desenvolvidas. 

Art. 5º. O Monitor exercerá as atividades durante o semestre letivo em que foi 
classificado. A Monitoria não implica vínculo empregatício, e suas atividades serão 
regidas por contrato específico a ser celebrado. 

Art. 6º. Como contraprestação pelo número de horas dedicadas às atividades de 
Monitoria, o Monitor receberá, a título de bolsa-auxílio, um desconto incidente sobre 
as mensalidades escolares e/ou outras formas determinadas pela Direção Geral. 

Art. 7º. As atividades do Monitor não poderão prejudicar outras por ele exercidas em 
disciplinas nas quais estiver matriculado. 

Art. 8º. O Monitor poderá ser afastado de sua função, mediante requerimento 
fundamentado do Professor Orientador e ratificado pelo Coordenador de Curso, 
hipótese em que será rescindido o contrato. 

Art. 9º. As atribuições do Monitor são as seguintes: 

(a) auxiliar em atividades, inclusive na preparação de aulas e 
trabalhos escolares teóricos ou práticos e orientar pequenos grupos de 
estudo. 

(b) cooperar com o professor no acompanhamento do 
desenvolvimento de atividades, elucidando dúvidas dos alunos; 

(c) realizar estudos individuais ou em conjunto com outros 
monitores para aprofundar seu conhecimento, na área específica e/ou na 
de ensino-aprendizagem. 

Art. 10. Os Monitores têm direito a certificados ou atestados de participação, de 
acordo com o tempo de permanência no Programa, como conceito obtido e desde 
que cumpram, integralmente, o plano estipulado pelo Professor Orientador. 

Art. 11. Trimestralmente, o Professor Orientador avaliará o Monitor, levando-se em 
consideração o seu desempenho e assiduidade, descritos em relatório, o qual será 
encaminhando à Direção. 

Art. 12. Ao final de cada ano letivo, o Coordenador de Curso encaminhará ao Diretor 
um relatório com a avaliação geral das atividades prestadas pelos Monitores, sob 
orientação dos Professores. 

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação 
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6.2.2 Apoio Financeiro 

 

O apoio financeiro ao estudante está definido no Programa de Bolsa – 

Resolução Conselho Superior 07/2006 

 

Resolução Conselho Superior nº 07/2006 

Programa de Apoio aos Discentes associada à 

Política de Responsabilidade Social e ao 

desenvolvimento das atividades de Ensino e 

Extensão.  

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

RESOLVE: Aprovar o Programa de Bolsa  

 

 

CAPITULO I  

 DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1º.  O Programa de Bolsa da Faculdade do Sul da Bahia estabelece, segundo a 
natureza, os seguintes tipos de BOLSA: DE ESTUDO (Bolsa Monitoria, Iniciação 
Científica e Extensão), DE TRABALHO, DE CONVÊNIO, DE ASSISTÊNCIA AO 
ESTUDANTE e DE GRUPO FAMILIAR. 

Art. 2º. Entende-se por BOLSA DE ESTUDO as destinadas ao aluno do curso de 
graduação que participa de PROJETOS DE MONITORIA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
ou EXTENSÃO. 

Parágrafo Único - A bolsa de estudo, ofertada como benefício de desconto nas 
parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais é concedido ao aluno 
que já tiver cumprido serviço voluntário relacionado à Bolsa pleiteada, por um 
período letivo. 

Art. 3º. Entende-se por BOLSA TRABALHO a destinada ao aluno do curso de 
graduação e que ocupa o cargo de Auxiliar Administrativo na Faculdade do Sul da 
Bahia, ou 1 (um) dependente, condicionado à existência de vaga disponível e 
respectiva classificação no exame seletivo. 
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Parágrafo Único - Um filho de professor (a) da Faculdade do Sul da Bahia, 
graduando desta Instituição, também pode se beneficiar da BOLSA TRABALHO, 
nas mesmas condições estabelecidas no caput deste artigo. 

Art. 4º. Entende-se por BOLSA CONVÊNIO a destinada ao aluno que estuda em 
curso de graduação e trabalha em empresa conveniada com a Faculdade. 

Art. 5º.  Entende-se por BOLSA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE a destinada 
ao aluno que estuda em curso de graduação, com carência econômica e financeira 
comprovada e que não receba qualquer outro tipo de auxílio financeiro para custear 
seus estudos. Aplica-se também a alunos de outras localidades para apoio 
financeiro ao deslocamento até a FASB. 

Art. 6º. Entende-se por BOLSA DE GRUPO FAMILIAR aquela caracterizada por 
laços de parentesco (pai, mãe, filho e filha) e dela pode se beneficiar mais de um 
aluno de um mesmo grupo familiar quando aluno de curso de graduação. 

§ 1º.  Os laços de parentesco dos graduandos da Faculdade do Sul da Bahia serão 
estabelecidos, levando em consideração os parentes que estudam nesta Instituição 
ou no Instituto Francisco de Assis; 

§ 2º.  Cada candidato à Bolsa deverá proceder à própria inscrição. 

 

CAPITULO II  

DA INSCRIÇÃO E CONCESSÃO 

Art. 7º.  Para a obtenção da Bolsa de Estudo, poderá inscrever-se somente aluno 
brasileiro nato ou naturalizado, regularmente matriculado, ou rematriculado, nos 
cursos de graduação mantidos pela Faculdade do Sul da Bahia,  e que não recebam 
qualquer outro tipo de auxílio financeiro para custear seus estudos. 

Art. 8º.  Para obtenção da BOLSA TRABALHO, o aluno (ou um dependente), ou um 
filho de professor (a) deve estar regularmente matriculado, ou rematriculado, no 
curso de graduação e pertencer ao quadro de servidores, na categoria de Auxiliar 
Administrativo ou Professor da FACULDADE DO SUL DA BAHIA, ou deles ser 
dependente. 

Art. 9º. Para obtenção da BOLSA CONVÊNIO, o aluno deve estar trabalhando em 
empresa que tenha convênio com esta Instituição, respeitando-se os acordos 
estabelecidos. 

Art. 10. A concessão e manutenção da Bolsa para o aluno, além de observar outros 
critérios estabelecidos neste programa, dependerão: 

I.De expressa solicitação do estudante a cada semestre letivo; 
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II.Da avaliação do seu estado de carência econômico-financeira, quando for o 
caso; 

III.De não ter nenhuma reprovação em disciplina constante da estrutura 
curricular; 

IV.Do cumprimento das condições estabelecidas nos editais referentes ao 
Programa de Bolsa; 

V.Do pagamento das parcelas do seu Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, rigorosamente em dia; 

VI.De não ser inadimplente nos seus compromissos financeiros; 

VII.De não constar da sua vida acadêmica qualquer registro de sanções previstas 
no Regime Disciplinar. 

 

CAPITULO III  

DO JULGAMENTO 

Art. 11. É designada uma Comissão de Bolsa que analisará as solicitações, de 
acordo com os critérios estabelecidos e dará divulgação aos resultados. 

§ 1º - A Comissão de Bolsa será constituída por: 

a) Três coordenadores de curso, indicados pelos seus pares, para 
um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido; 

b) Diretores Administrativo e/ou Financeiro da Instituição; 

c) Um representante estudantil indicado pela entidade de classe, 
para um mandato de um ano. 

§ 2º - O representante estudantil não poderá ser aluno do primeiro nem do último 
período do curso. 

Art. 12.  A Comissão de Bolsa terá atribuição de: 

I.Elaborar e aplicar os critérios para seleção e manutenção da Bolsa; 

II.Apurar as denúncias de concessão indevida de Bolsa; 

III.Elaborar material informativo sobre os procedimentos, estabelecimento de 
cronograma, prestação de esclarecimento aos alunos, recebimento e guarda 
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da documentação, divisão e divulgação dos recursos financeiros e divulgação 
dos resultados; 

IV.Tornar pública a listagem final dos Bolsistas; 

V.Demais atribuições correlatas. 

 

CAPITULO IV 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 13.  O aluno interessado em participar do Programa de Bolsa deverá manifestar, 
formalmente, sua intenção, preenchendo de forma completa, e no prazo 
estabelecido, o Formulário de Inscrição, anexando cópia dos documentos 
comprobatórios exigidos. 

Art. 14. As inscrições para obtenção da Bolsa de Estudo ou Bolsa Trabalho serão 
feitas semestralmente, em observância às normas expressas em Editais próprios. 

 

CAPITULO V 

DOS BENEFÍCIOS 

Art. 15. O benefício da BOLSA será caracterizado por desconto nas parcelas do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, durante todo o tempo de 
concessão da bolsa. 

Art. 16. O benefício da BOLSA CONVÊNIO será concedido com base no percentual 
de abatimento estabelecido no Convênio entre a Faculdade do Sul da Bahia e as 
empresas. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 17. O direito à inscrição à BOLSA DE ESTUDO (Bolsa Monitoria, Iniciação 
Científica e Extensão), BOLSA CONVÊNIO, BOLSA DE ASSISTÊNCIA AO 
ESTUDANTE e BOLSA DE GRUPO FAMILIAR somente se configura com a 
matrícula, ou rematrícula, após o pagamento da primeira parcela da semestralidade 
e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
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Parágrafo Único. Excetua-se do estabelecido no caput deste artigo o candidato à 
BOLSA TRABALHO. 

Art. 18. A inserção do aluno no Programa de Bolsa pode ser prorrogada para o 
período letivo subsequente, desde que o mesmo não tenha sido reprovado e não 
tenha melhorado sua situação socioeconômica. 

Art. 19. Nenhum tipo de Bolsa será concedido para alunos que possuam qualquer 
outro tipo de incentivo financeiro, benefício ou custeio de estudos, ou seja, a 
concessão de Bolsa nunca é cumulativa. 

Art. 20. O candidato que apresentar informações ou documentos incompletos ou 
falsos, for reprovado em disciplina de qualquer período da estrutura curricular, for 
caracterizado como inadimplente ou tiver sido enquadrado no Regime Disciplinar, 
será sumariamente eliminado do Programa, não mais podendo a ele se candidatar. 

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação 
 
 
 

6.3 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (PROGRAMA DE NIVELAMENTO, 

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO) 

 

A FASB estimula a permanência dos alunos, através de diversas ações, 

tais como: 

I. Programas de Nivelamento para alunos com rendimento insatisfatório; 

II. Programa de Monitoria; 

III. Apoio financeiro através do Programa de Bolsas; 

IV. Participação em atividades de extensão; 

V. Inserção precoce no mercado produtivo, através de estágios não 

curriculares em empresas conveniadas; 

VI. Organização de Encontros, Conferências e Congressos organizados pela 

FASB e por outras instituições; 

VII. Participação em Eventos Educacionais; 

VIII. Área de convivência e jardins.  

IX. Apoio psicopedagógico, através do Serviço de Orientação Educacional e 

Profissional-SOEP; 
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6.3.1 Serviço de Orientação Educacional e Profissional - SOEP 
 
 

Com o objetivo de assistir ao 

acadêmico, individualmente ou em 

grupo, favorecendo o seu 

desenvolvimento integral e 

harmônico, através de estímulos para o autoconhecimento e para a integração 

educacional, social e profissional o Serviço de Orientação Educacional e 

Profissional/SOEP conta com uma equipe formada por Psicopedagogos e Psicólogo, 

realizando as seguintes atividades na FASB: 

 

 

6.3.1.1 Atendimento psicopedagógico e educacional - projetos: 

 

 O Desafio de falar em Público: 

Projeto desenvolvido através de encontros mensais com o objetivo de 

apoiar os alunos para que se sintam seguros emocionalmente, demonstrando 

clareza e objetividade ao expressarem-se oralmente diante de uma plateia, seja na 

própria sala de aula, seja em espaço pouco familiar. 

 Atendimento às turmas iniciantes quanto à motivação para os estudos, com 
Wokshop: 

Projeto voltado para as relações interpessoais em sala de aula e a 

importância de uma convivência baseada no respeito à diversidade, valorizando a 

participação da turma e do aluno nos resultados esperados para o processo ensino-

aprendizagem, adaptação ao ambiente acadêmico e a importância da dedicação aos 

estudos para a futura atuação profissional; 

 Atendimentos psicopedagógicos: 

Orientações para o ato de estudar com objetividade e produtividade; 
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Atendimentos individualizados e em grupo para acadêmicos, com enfoque 

na orientação educacional, visando à melhoria dos resultados da relação ensino-

aprendizagem; 

 Assessoria e acompanhamento para alunos portadores de necessidades 
especiais: 

Atendimento e assistência aos colegiados e à família, buscando parceria 

com profissionais com atuação específica para cada caso; 

 

6.3.1.2 Orientação profissional 

 

 Contatos com empresas e entidades de classe com o objetivo de buscar 

parcerias para estágio: IEL, PROE, SUDIC,etc. 

 Divulgação aos acadêmicos dos estágios informados pelas Entidades de Classe 

e empresas com o recebimento e envio de Currículos e encaminhamento de 

alunos; 

 Orientação Vocacional realizada nas escolas de ensino médio de Teixeira de 

Freitas, enfocando a importância da orientação para a escolha profissional e 

estimulando estes alunos a conhecerem melhor os cursos oferecidos pela FASB 

(visitas às escolas desenvolvendo Palestras); 

 Oferecimento de Oficinas para elaboração de Currículos Vitae para os 

acadêmicos do Campus I e Campus II, bem como atendimentos individualizados 

para esse fim; 

 Assessoria e suporte em orientações profissionais aos acadêmicos de todos os 

cursos, quanto à colocação profissional no mercado de trabalho e 

participações em processos seletivos (entrevistas, participação em dinâmicas 

de grupo e em testes psicológicos, etc.); 

 Participação nas Feiras de Profissões da FASB, divulgando o trabalho do 

SOEP à comunidade escolar da cidade de Teixeira de Freitas; 

 Atendimentos individualizados e em grupo para acadêmicos e egressos com 

enfoque na formação continuada (busca de pós-graduações) e colocação 

profissional (gestão de carreiras); 
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 Elaboração de Projeto para “Relacionamento com os  Egressos”  (ainda não 

implantado); 

 Wokshop sobre empregabilidade e possibilidades de sucesso ou fracasso 

profissional. 

6.3.1.3 Projetos sócioculturais: 

 

 Exibições de filmes com a criação do Projeto 

CINECLUB FASB, com o objetivo de trazer a 

apresentação de filmes comerciais e documentários 

que proporcionam discussões voltadas para grandes 

questões como: sustentabilidade planetária, gestão de 

carreira, sociologia do trabalho, ética profissional, evolução humana, problemas 

sociais, etc; 

 

 Concurso de Fotografias com o temam “O Panorama Urbano no Extremo Sul da 

Bahia”, com exposição nos Campi I e II e premiação realizada no Campus II; 

 

 Revitalização do coral FASBem Cantar, com 

acompanhamento semanal e assistência à regência e 

aos coralistas. Nesse projeto, o Coral FASBem 

Cantar apresentou o projeto intitulado “Pássaros do 

Brasil”, que trouxe à comunidade acadêmica a apresentação de músicas do 

nosso cancioneiro popular e folclórico, que falam dos pássaros da fauna 

brasileira e, mostra a integração do homem com a natureza; 

 

 Comemoração anual do “Dia Nacional da Poesia” com participação de todos os 

Colegiados dos Campi 1 e 2 ; 

 

 Futuros projetos: nos próximos anos, o SOEP realizará um Projeto que visa a 

recepção aos acadêmicos dos primeiros períodos, buscando sua adaptação ao 
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meio acadêmico, bem como informações sobre o funcionamento interno da FASB, 

seus setores e suas funções, serviços, etc. 

 

 

6.4 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL (ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO E 

CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL)  

 

O corpo discente é representado nos Órgãos Colegiados Acadêmicos da 

Faculdade, com direito à voz e voto. Caberá aos Diretórios Acadêmicos indicar seus 

representantes e respectivos suplentes junto aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da 

Faculdade. Os representantes estudantis, nos Órgãos Colegiados Acadêmicos, 

terão mandato de um ano, permitida a recondução. Os suplentes só poderão 

participar dos Órgãos Colegiados Acadêmicos da Faculdade, em caso de 

impedimento do representante efetivo. É vedado o exercício da mesma 

representação estudantil em mais de um Órgão Colegiado da Faculdade. Os 

representantes juntos aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da Faculdade deverão 

ser alunos regularmente matriculados e estar cursando pelo menos quatro 

disciplinas no período letivo. O não preenchimento de qualquer destes requisitos, em 

qualquer tempo, implicará na perda do mandato. 

Os alunos matriculados na FASB pertencem aos Diretórios Acadêmicos, 

dos seus respectivos Cursos, cujo regimento, elaborado e aprovado de 

conformidade com a legislação pertinente, disporá sobre sua constituição, finalidade, 

elegibilidade, direitos e deveres de seus membros. Os Diretórios Acadêmicos têm 

por objetivo a representação estudantil, a promoção, a cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento da Instituição. Estão instalados nos campi e tem o 

apoio da Instituição em eventos culturais e esportivos. A FASB estimula as eleições, 

as assembleias e, ainda, oferece espaço físico com mobiliário e equipamentos para 

seu funcionamento.  
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6.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  

 

Considerando a necessidade de verificar os resultados mais palpáveis de 

sua atuação, a instituição manterá sistema de acompanhamento de egresso que, a 

cada apuração, será avaliado pelo Colegiado de Curso, Diretoria Acadêmica, CPA, 

NDE e Conselho Superior.  

As primeiras turmas terminaram seus cursos em 2005/1. Em janeiro de 

2006, o Conselho Superior, através da Resolução 10/2006, de 31/01/2006, 

regulamentou a Avaliação Institucional sob a ótica do egresso. 

 

Resolução Conselho Superior nº 10/2006 

O Conselho Superior da Faculdade do Sul da Bahia, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

RESOLVE: Aprovar a Programa de Avaliação Institucional sob a ótica do 
Egresso e o instrumento a ser aplicado 

Art. 1º. A Avaliação Institucional sob a ótica do egresso será um dos instrumentos 
da Avaliação Institucional da FASB e terá a finalidade de: 

I.Identificar os pontos fortes e fracos do curso e oferecer subsídios para a 
reforma curricular; 

II.Identificar as necessidades de qualificação dos ex-alunos como subsídios 
para a criação de cursos de pós–graduação dentro do programa de Educação 
Continuada. 

Art. 2º.  A Avaliação Institucional sob a ótica do egresso será conduzida pela CPA 
da FASB, a quem competirá organizar todo o processo de coleta e análise dos 
dados e divulgação dos resultados. 

Art. 3º. O instrumento de avaliação será submetido aos ex-alunos em pelo menos 
duas ocasiões: 1 (um ) ano e 2 (dois) anos após a formatura. 

Art. 4º.  O Instrumento a ser utilizado é o definido no anexo a esta Resolução 

Art. 5º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
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Anexo à Resolução Conselho Superior nº 10/2006 

Avaliação Institucional sob a ótica do Egresso 

                                 

Nome do ex-aluno:  __________________________________________________ 

Curso: _______________________________ Ano em que colou grau: _________  

Endereço:_______________________________________ nº _______ Ap.  _____  Bairro: 

________________________ Cidade: _____________________________ 

Estado:__________ Cep: _____________   Telefone residencial:______________ 

E-mail:____________________ __________________ 

Empresa onde trabalha: _____________________________ __________________ 

Cargo que ocupa: _________________________Data da admissão: ____________ 

 

Prezado ex-aluno, 

Estamos realizando o Programa de Avaliação Institucional do ano letivo de ____. 
Solicitamos sua contribuição para responder o formulário de AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA DO EGRESSO. Com os dados obtidos através dos 
alunos egressos, teremos condições de avaliar o nosso trabalho, identificando 
nossas potencialidades e/ou dificuldades. Esse conhecimento é indispensável para 
que possamos continuar um processo de melhoria contínua, que visa a atender os 
anseios da sociedade local, incluindo, aqui, toda comunidade escolar, ex-alunos, 
professores e funcionários de todas as áreas. 

Contamos com sua colaboração para desenvolver esse trabalho, preenchendo a 
ficha, a seguir, e devolvendo-a até o dia ____________. 

Agradecemos sua atenção e ágil atendimento. 

Favor enviar sua resposta para: cpa@ffassis.edu.br 

 

Atenciosamente,  

 

CPA - FASB 
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QUESTIONÁRIO – EGRESSO 

 

1- Assinale abaixo qual foi o motivo predominante da escolha de seu curso? 

1.1 – (   ) Adquirir cultura 

1.2 – (   ) Necessidade profissional 

1.3 – (   ) Falta de opção 

1.4 – (   ) Adequação às suas aptidões pessoais, vocação 

1.5 – (   ) Influência de amigos, pais, professores 

1.6 – (   ) Outros motivos 

 

2- O curso atendeu suas expectativas / aspirações? 

2.1 – (   ) Sim 

2.2 – (   ) Não  

2.3 – (   ) Em parte 

Justifique: 

_________________________________________________________________________________ 

 

3- Quais foram as contribuições do curso para a sua formação pessoal? (Marque até 03 
alternativas)? 

3.1 – (   ) Possibilitou maior chance de colocação no mercado de trabalho 

3.2 – (   ) Trouxe-me maior prestigio pessoal e profissional 

3.3 – (   ) Possibilitou minha promoção dentro da organização 

3.4 – (   ) Possibilitou que abrisse  meu próprio negócio 

3.5 – (   ) Trouxe-me retorno financeiro 

3.6 – (   ) Foi  decisivo na minha contratação para o atual emprego 

3.7 – (   ) Trouxe-me maior segurança profissional 

3.8 – (   ) Outras_____________________________________________________________ 

 

4- Quais disciplinas do currículo são as mais importantes para a formação do profissional de 
sua área? 

4.1:________________________________________________________________ 

4.2:________________________________________________________________ 

 

5- Dentro das disciplinas citadas, cite tópicos específicos de maior relevância para a sua 
formação. 

5.1:________________________________________________________________ 

5.2:________________________________________________________________ 
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6- Quais as disciplinas no currículo que, em sua opinião, são menos importantes para a 
formação do ...................................................... (indicar a profissão) 

6.1:________________________________________________________________ 

6.2:________________________________________________________________ 

 

7- Quais as áreas que oferecem, hoje, as melhores opções de trabalho na sua profissão? 

Exemplo: 

Administração: Administração de Recursos Humanos. 

Ciências Contábeis: Auditoria  

Pedagogia: Supervisão Escolar. 

7.1 : _______________________________________________________________ 

7.2 : _______________________________________________________________ 

 

8- Se você atua na sua área de formação, em qual delas você trabalha, atualmente? 

___________________________________________________________________________ 

 

9- Quais as três deficiências mais comuns entre os profissionais de sua área? (Marque até 03 
opções) 

9.1 – (   ) Bagagem teórica insuficiente 

9.2 – (   ) Falta de conhecimento prático 

9.3 – (   ) Dificuldade de relacionamento, comunicação 

9.4 – (   ) Dificuldade em tomar decisões 

9.5 – (   ) Dificuldade em  liderar equipes de trabalho 

9.6 – (   ) Falta de lógica 

9.7 – (   ) Falta de visão de conjunto 

9.8 – (   ) Dificuldade de obter resultados 

9.9 – (   ) Inadaptabilidade profissional 

9.10 – (   ) Outras: 

___________________________________________________________________________ 

 

10- Como esses atributos pessoais, a seguir relacionados, são procurados pelo mercado 
de trabalho? 

 

ATRIBUTOS Muito Pouco Nenhum 

10.1- Adaptabilidade    

10.2- Administração de conflitos    
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10.3- Administração do tempo    

10.4- Ambição    

10.5- Aparência    

10.6- Audácia    

10.7- Autoconfiança    

10.8- Capacidade de assumir riscos    

10.9- Capacidade de trabalhar em equipe    

10.10- Capacidade de síntese    

10.11- Comunicação pessoal    

10.12- Convivência com pressões     

10.13- Criatividade    

10.14- Delegação de autoridade    

10.15- Estabilidade emocional    

10.16- Espírito inovador    

10.17- Honestidade    

10.18- Iniciativa    

10.19- Liderança    

10.20- Motivação da equipe de trabalho    

10.21- Capacidade de negociação    

10.22- Operacionalização de ideias    

10.23- Capacidade de planejamento das atividades    

10.24- Pontualidade    

10.25- Assiduidade    

10.26- Relacionamento interpessoal    

10.27- Responsabilidade    

10.28- Noção de prioridades    

10.29- Capacidade de tomar decisões    

10.30- Visão geral    

 

11- A estrutura curricular ajudou no desenvolvimento das habilidades mais requisitadas 
pelo mercado de trabalho? 

11.1- (   ) Em parte 

11.2- (   ) Sim 

11.3- (   ) Não 

Justifique    _________________________________________________________ 
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12- Quais as dificuldades mais comuns para o ingresso na profissão, depois de concluído 
o seu curso? (Marque as duas alternativas mais relevantes) 

12.1- (   ) Falta de prática 

12.2- (   ) Falta de base técnica 

12.3- (   ) Insegurança 

12.4- (   ) Mercado muito competitivo 

12.5- (   ) Outras:______________________________________________________________ 

13- Quais são as suas sugestões para a melhoria do seu curso? (Marque quantas 
alternativas considerar relevante)  

13.1- (   ) Cursos de extensão 

13.2- (   ) Oferecer  maior opção de cursos de graduação 

13.3- (   ) Oferecer maior opção de cursos de pós-graduação 

13.4- (   ) Promover maior qualidade do corpo docente 

13.5- (   ) Selecionar melhor os candidatos no vestibular 

13.6- (   ) Modificar  significativamente o estágio 

13.7- (   ) Proporcionar maior integração empresa / escolas 

13.8- (   ) Exigir mais dos alunos 

13.9- (   ) Outros 

___________________________________________________________________________ 

14- Como você vê as perspectivas do mercado de trabalho para os futuros profissionais de 
sua área? 

14.1- (   ) Excelentes 

14.2- (   ) Boas 

14.3- (   ) Razoáveis 

14.4- (   ) Ruins 

 

15- Como você pretende complementar sua formação acadêmica? (Marque todas as 
alternativas viáveis no seu caso) 

15.1- (   ) Através  de cursos de extensão 

15.2- (   ) Através de cursos de pós-graduação.  

15.3- (   ) Através de cursos oferecidos pela empresa 

15.4- (   ) Através de cursos oferecidos por empresas de consultoria e treinamento 

15.5- (   ) Leitura 

15.6- (   ) Participação em encontros de sua categoria 

15.7- (   ) Não pretendo complementar minha formação no momento, pelos seguintes motivos: 

 

16- Se você não trabalha em sua área de formação, identifique os principais motivos: 

___________________________________________________________________________ 

17- Se achar conveniente, acrescente observações importantes para a melhoria do curso, 
sobre os itens mencionados e/ ou outros que não constem do formulário. 

___________________________________________________________________________ 

 

18- Se achar conveniente, acrescente observações importantes para a melhoria da 
instituição, sobre os itens mencionados e/ ou outros que não constem do formulário. 
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7 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

7.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE 

DECISÃO  

 

São órgãos normativos, deliberativos e consultivos: 

I. O Conselho Superior - órgão normativo, consultivo, deliberativo e recursal 

superior, responsável pelas políticas educacionais nos planos acadêmico, 

administrativo, disciplinar, orçamentário e patrimonial, bem como atividades de 

ensino e de aprendizagem e extensão, nas diferentes modalidades educacionais. 

II. Colegiados de Curso - órgãos deliberativos e consultivos dos cursos, em 

matéria de ensino e de aprendizagem. 

São órgãos de gestão de nível executivo, de apoio institucional e de 

fiscalização: 

I. Diretoria Geral - órgão executivo e de fiscalização, gestor do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Orçamento, Plano de Custos, Projeto Pedagógico 

Institucional, Planejamento Estratégico; 

II. Diretoria Executiva – órgão executivo; 

III. Diretoria Acadêmica - órgão executivo de supervisão e coordenação das 

atividades fins da Faculdade, na forma definida no Regimento Geral; 

IV. Diretoria Administrativo-Financeira - órgão executivo; 

V. Coordenação de Curso - órgão executivo e de apoio institucional responsável 

pela execução e manutenção dos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos pela 

FASB. 
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7.2 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICA 
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7.3 ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO  

 

Compete ao Conselho Superior (Art. 10 do Regimento Geral): 

I. Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes da Faculdade 

do Sul da Bahia, em conformidade com os objetivos e normas emanadas dos órgãos 

do Sistema Federal de Ensino, da Mantenedora e definidas neste Regimento Geral; 

II. Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e as linhas gerais do 

desenvolvimento da Faculdade do Sul da Bahia-FASB, bem como a política de 

avaliação institucional, por encaminhamento do Diretor Geral; 

III. Aprovar o Projeto Pedagógico Institucional e demais políticas didático-

científicas da Faculdade do Sul da Bahia-FASB, por proposição do Diretor Geral; 

IV. Aprovar o seu Regimento Interno e dos demais órgãos integrantes da 

Faculdade do Sul da Bahia; 

V. Propor e/ou aprovar as alterações do Regimento Geral da Faculdade do Sul da 

Bahia e o Regimento Interno de seus órgãos, submetendo-as, quando for 

necessária, à apreciação dos órgãos competentes do Sistema Federal de Ensino; 

VI. Aprovar o plano anual de atividades da Faculdade do Sul da Bahia; 

VII. Sugerir o plano anual, bem como convênios, contratos e acordos a serem 

firmados com entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, de interesse 

da Faculdade do Sul da Bahia, a serem referendados pela Mantenedora, e também 

aprovar medidas que visem à preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina na 

organização; 

VIII. Aprovar projetos de ensino de graduação e de pós-graduação, de pesquisa e 

de extensão, inclusive os projetos de curso sequencial por campo de saber, de 

educação profissional, de recuperação e outros de acordo com as normas 

estabelecidas na legislação vigente e encaminhá-los à Mantenedora para sua 

homologação; 
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IX. Tomar conhecimento de representações de natureza didática, das conclusões 

de inquéritos disciplinares ou administrativos e deliberar sobre objeto dos mesmos; 

X. Opinar sobre concessões de prêmios e dignidades acadêmicas e propor a 

concessão de títulos de professor honoris causa e de professor emérito; 

XI. Indicar as comissões julgadoras de prêmios; 

XII. Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

XIII. Aprovar o currículo pleno de cada curso de graduação, obedecidas as 

Diretrizes Curriculares emanadas do poder público; 

XIV. Aprovar a proposta de realização de cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, bem como os respectivos planos; 

XV. Aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares; 

XVI. Decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em 

matéria de ordem disciplinar e opinar sobre os recursos didático-científicos; 

XVII. Deliberar sobre os casos omissos ou duvidosos neste Regimento Geral; 

XVIII. Opinar sobre o orçamento anual da Faculdade de Sul da Bahia, atuando, 

nesse caso, como órgão exclusivamente consultivo da Direção da Faculdade e da 

Mantenedora; 

XIX. Exercer outras competências a ele atribuídas pela Lei, por este Regimento 

Geral, ou encaminhamento pelo Diretor Geral. 

Parágrafo Único – Das decisões do CONSUP cabe reconsideração, em qualquer 

situação, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros votantes ou recurso ao 

Conselho Nacional de Educação, por estrita arguição de ilegalidade. 

 

O Conselho Superior é constituído (Art. 8º do Regimento Geral): 

I. Diretor Geral, na qualidade de Presidente nato; 

II. Diretor Executivo, na qualidade de Vice-Presidente; 

III. Diretor Acadêmico; 

IV. Diretor Administrativo-Financeiro; 
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V. Coordenadores de Curso; 

VI. Dois representantes da Sociedade Civil, escolhidos em consulta entre as 

organizações e movimentos sociais conveniados à Faculdade do Sul da Bahia; 

VII. Um representante da Mantenedora, por ela indicada; 

VIII. Dois representantes docentes desta Instituição de Ensino Superior, eleitos por 

seus pares, em processo seletivo específico; 

IX. Dois representantes discentes, maiores de idade e regularmente matriculados 

nesta Instituição de Ensino Superior, escolhidos pelos Diretórios Acadêmicos, entre 

os representantes de turma; 

X. Um representante do corpo técnico-administrativo, escolhido pelos seus pares. 

XI. Como membros ex officio, sem direito a voto, o(a) presidente da Comissão 

Própria de Avaliação, o (a) secretário(a) executivo(a) do  CONSUP, na vigência de 

seus mandatos. 

§1º. Os representantes junto ao Conselho Superior terão mandato de 02 (dois) anos, 

podendo ser reconduzidos. 

§2º. Os representantes do corpo discente terão mandato de 02 (dois) anos, sem 

direito à recondução. 

 

 

Compete aos Colegiados de Curso (Art. 15 do Regimento Geral): 

I. Elaborar as suas normas internas de funcionamento para homologação da 

Diretoria Geral; 

II. Assegurar participação nos processos da Comissão Própria de Avaliação; 

III. Aprovar as diretrizes, as políticas e o plano de atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e de gestão do(s) curso(s) e avaliar, ao final do exercício, o seu 

cumprimento, encaminhando para homologação da Diretoria Acadêmica; 

IV. Promover a articulação e integração das atividades de seus cursos, quando 

compostos por mais de um ou com os demais cursos da Faculdade do Sul da Bahia; 

V. Apreciar representações sobre atos, procedimentos e processos acadêmicos e 

disciplinares de discentes, docentes e dos(as) coordenadores(as) de curso(s), 

encaminhando-os, quando for o caso, à Direção Geral; 
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VI. Apreciar representações sobre deliberações do Colegiado de Curso e de 

Coordenação de Curso, em matéria didático-pedagógica; 

VII. Emitir parecer, se necessário, sobre pedidos de apoio à capacitação ou 

afastamento de docentes para a realização de estudos e pesquisas no país e no 

exterior; 

VIII. Avaliar, controlar e promover os requisitos e matrizes de qualidade acadêmica, 

de acordo com os processos de avaliação dos cursos de graduação; 

IX. Promover a interdisciplinaridade e integração das atividades entre os cursos; 

X. Articular e integrar as atividades dos cursos de Graduação com os de Pós-

graduação, propondo as medidas necessárias para sua efetivação; 

XI. Articular e integrar as atividades dos cursos de Graduação com a Pesquisa e a 

Extensão, propondo as medidas necessárias para sua efetivação; 

XII. Pronunciar-se sobre a criação, supressão ou modificação de disciplinas ou 

ementas de disciplinas; 

XIII. Aprovar os planos de ensino das disciplinas, atendidas as diretrizes emanadas 

da Diretoria Acadêmica; 

XIV. Colaborar com os Coordenadores de Curso, na execução de suas tarefas, 

inclusive, na orientação dos discentes para elaboração de seus planos de matrícula; 

XV. Orientar, coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos planos, 

programas e atividades planejadas pelo(s) curso(s), de modo a assegurar seu exato 

cumprimento; 

XVI. Aprovar a concessão e manutenção de monitorias, apoio extensionista, 

estágios e bolsas de iniciação científica, bem como assegurar que estes bolsistas 

tenham assistência, orientação e supervisão, nos limites do quadro de vagas 

aprovado pela Direção Geral; 

XVII. Incentivar o(s) Curso(s), os docentes e os discentes a realizarem atividades 

fora do âmbito da Faculdade do Sul da Bahia relacionadas aos conteúdos 

específicos do seu campo de estudo; 

XVIII. Fomentar estágios formais e informais na área de conhecimento de cada 

curso, conforme legislação específica; 

XIX. Apreciar as matérias propostas pela(s) Coordenação(ões) de Curso(s) e 

fundamentar com pareceres técnicos as decisões desta(s); 
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XX. Participar e incentivar a avaliação institucional no âmbito do(s) Curso(s) e do 

processo global de avaliação da Faculdade do Sul da Bahia, buscando e 

colaborando na implantação de resultados; 

XXI. Aprovar o plano de atividades de ensino, pesquisa e extensão do(s) Curso(s) 

apresentado pelo Coordenador de Curso(s), bem como avaliar, ao final do exercício, 

o seu cumprimento; 

XXII. Elaborar Projeto Político Pedagógico, encaminhando-o para aprovação da 

Direção Acadêmica; 

XXIII. Sugerir à Direção Geral a concessão de dignidades acadêmicas; 

XXIV. Zelar pela preservação dos bens patrimoniais alocados nos laboratórios; 

XXV. Exercer as demais atribuições estabelecidas por Lei, Regulamentos, por este 

Regimento e novas diretrizes implantadas pela IES.  

§1º. As deliberações do Colegiado de Curso(s) são tomadas por maioria absoluta de 

seus membros. 

§2º. Ao final de cada reunião do Colegiado de Curso(s) é lavrada a respectiva ata 

que, lida, será submetida à aprovação e assinatura dos membros presentes. 

§3º. O Presidente tem, além do seu voto, o de desempate. 

 

 

Os Colegiados de Curso são constituídos (Art. 12 do Regimento Geral) 

pelos seguintes membros, nomeados pelo Diretor Geral da Faculdade, com mandato 

de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido: 

I. pelo coordenador do curso ou dos cursos, que preside o colegiado; 

II. pelos professores do curso ou dos cursos; 

III. por dois representantes do corpo discente, indicados pelos Diretórios 

Acadêmicos dos Cursos, entre os representantes de turma. 
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7.4 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS  

São órgãos de apoio executivo: 

a) Secretaria Geral 

São órgãos suplementares: 

a) Biblioteca; 

b) Assessoria Jurídica; 

c) Comitê de Ética em Pesquisa; 

d) Setor de Tecnologias da Informação; 

e) Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

f) Núcleo Docente Estruturante – NDE;  

g) Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS. 

São órgãos complementares: 

a) Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - NUPPE; 

b) Laboratórios de práticas de ensino; 

c) Núcleo de Prática Jurídica – NPJ; 

d) Empresa Júnior para os Cursos de Ciências Contábeis e 

Administração; 

e) Serviço de Orientação Educacional e Profissional – SOEP. 

 

 

7.5 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA  

 

A FASB goza de autonomia pedagógica, didático-científica, administrativa 

e disciplinar, de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos da lei, do 

seu Estatuto, do Estatuto da Mantenedora, das normas emanadas do Sistema 

Federal de Educação e demais normas internas, sendo-lhe asseguradas as 

atribuições previstas neste artigo, sem prejuízo de outras. 

A autonomia pedagógica e didático-científica consiste em: 
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I. Estabelecer suas políticas educacionais;  

II. Criar, alterar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior, obedecendo às normas gerais da União e do Sistema Federal de Ensino; 

III. Fixar os currículos de seus cursos e programas, observada a legislação em 

vigor; 

IV. Estabelecer o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 

exigências do meio em que se insere;  

V. Conferir graus, diplomas e outras dignidades acadêmicas. 

 

 

A autonomia administrativa consiste em: 

I. Elaborar e reformar seu Estatuto e seu Regimentos Interno, observados os 

procedimentos legais; 

II. Estabelecer normas e instruções que visem à realização de suas atividades; 

III. Aprovar e executar planos, programas e projetos;  

IV. Elaborar contratos e convênios, observadas as normas deste Estatuto;  

V. Indicar e selecionar seus funcionários, encaminhando para a Mantenedora para 

contratar de acordo com a sua conveniência. 

 

A autonomia disciplinar consiste em: 

I. Elaborar normas disciplinares visando ao relacionamento harmonioso e 

solidário dos corpos docente, discente e técnico-administrativo;  

II. Definir e aplicar o regime de sanções para os casos de indisciplina. 

 

A autonomia de gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

consiste em: 

I. Administrar os recursos financeiros destinados pela Mantenedora de acordo 

com o orçamento anual; 

II. Aceitar subvenções, doações e cooperações financeiras, aprovadas pela 

Mantenedora;  
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III. Organizar seu programa orçamentário anual para submetê-lo a aprovação da 

Mantenedora; 

IV. Executar o orçamento aprovado pela Mantenedora; 

V. Administrar recursos materiais e patrimoniais da Mantenedora. 

 

Depende de homologação das instâncias pertinentes da Mantenedora: 

I. Aprovação ou alteração do Estatuto, a ser encaminhado às instâncias 

competentes do Conselho Nacional de Educação; 

II. Aceitação de doações, legados ou heranças; 

III. Empréstimos, financiamentos, alienações e investimentos não autorizados no 

programa orçamentário; 

IV. Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário; 

V. Programa orçamentário anual; 

VI. Fixação de anuidade, taxas escolares e remunerações; 

VII. Toda e qualquer decisão que represente aumento da responsabilidade 

financeira, patrimonial e trabalhista não descrita no orçamento anual;  

VIII. Plano de carreira docente e técnico-administrativo. 

 

 

7.6 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES 

E EMPRESAS  

 

A FASB mantém parcerias com a comunidade, instituições públicas e 

privadas para a consecução de seus fins no ensino, na iniciação científica e 

extensão, articuladas aos interesses e necessidades da comunidade. 

Para a efetivação destas ações, citam-se:  

I. Identificação de demandas e problemas da comunidade, em especial, 

II. Implantação de programas sociais permanentes que estimulem a qualidade de 

vida da comunidade;  
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III. Parcerias com Instituições de Ensino de outros países para que alunos de 

graduação e pós-graduação possam fazer intervenções na comunidade 

internacional;  

IV. Desenvolvimento de atividades de extensão, integrando sociedade e Instituição 

de Ensino, a partir de ações educacionais e de saúde destinadas às populações 

carentes; 

V. Incentivo ao trabalho voluntário pela comunidade acadêmica;  

VI. Convênios e/ou parcerias com indústrias, empresas, escolas e outras 

instituições locais e regionais para o desenvolvimento de estágios e atividades 

práticas; 

VII. Parcerias com empresas com objetivo de conceder descontos e/ou bolsas de 

estudo para alunos/funcionários. 

 

São instituições parceiras da Faculdade do Sul da Bahia:  Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Câmara dos Diretores 

Lojistas, Associação Comercial, Secretaria de Educação de Teixeira de Freitas, 

Suzano Papel e Celulose, Prefeitura de Medeiros Neto, Prefeitura de Prado, 

Prefeitura de Caravelas, Prefeitura de Alcobaça, Prefeitura de Lajedão, Prefeitura de 

Vereda, Prefeitura de Itanhém, entre outras.  

As parcerias são firmadas por propostas das coordenações de curso, em 

atendimento ao previsto nos Projetos Pedagógicos, e têm o apoio da Direção Geral 

da FASB. As parcerias consolidam os espaços educacionais necessários aos cursos 

e às atividades de extensão da instituição. 

 

 

8 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Instituído pela lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES fundamenta-se na necessidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua 
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efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus 

compromissos e responsabilidades sociais. Por se tratar de uma lei federal, o 

SINAES representa uma política de Estado para a avaliação das instituições de 

ensino superior brasileiras, a orientar as políticas de governo para tal fim. Os 

princípios fundamentais do SINAES são: 

I. Responsabilidade social com a qualidade da educação superior;  

II. Reconhecimento da diversidade do sistema;  

III. Respeito à identidade, à missão e à história das instituições;  

IV. Globalidade, isto é, compreensão de que a Instituição deve ser avaliada a partir 

de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação 

orgânica e não de forma isolada;  

V. Continuidade do processo avaliativo. 

 

O SINAES integra modalidades de instrumentos de avaliação, a serem 

aplicados em diferentes momentos. Uma destas modalidades é a Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (Avalies), centro de referência e articulação do 

sistema de avaliação que se desenvolvem em duas etapas principais: 

I. Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 

cada IES, a partir de setembro de 2004; 

II. Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

Nesse sentido, a autoavaliação é realizada através de trabalhos 

executados pela Comissão Própria de Avaliação da FASB, contando com a 

colaboração de vários setores da Instituição. Os resultados das avaliações 

realizadas por esta comissão possibilitam à Instituição planejar e atender demandas 

relacionadas à melhoria continua do processo de ensino e de aprendizagem. 
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8.1 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM 

UTILIZADOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

 

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

institucional, instituído pela FACULDADE DO SUL DA BAHIA- FASB, tem como 

concepção basilar a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema 

Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES, na busca da melhoria da 

qualidade da educação superior, utilizando-se como variáveis os eixos: ensino, 

pesquisa/iniciação e extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, 

gestão da instituição, corpo docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias 

e do aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Para implementação do mencionado mecanismo de avaliação e 

acompanhamento do desenvolvimento institucional a FASB, nomeou a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, composta por onze membros, sendo: seu presidente, 

dois representantes das Coordenações, indicados pelos seus pares, dois 

professores indicados pelos pares, dois alunos indicados pelos diretórios 

acadêmicos, dois representantes do corpo-técnico administrativo, indicados pelos 

seus membros, um representante do Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão-NUPPE e um representante da comunidade externa. Autoavaliação – 

Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da referida IES e orientada 

pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da CONAES. 

A atual CPA é constituída pelos seguintes membros: 

NOME SEGMENTO QUE  REPRESENTA 

JESSYLUCE CARDOSO REIS Presidente da CPA 

WAGNER GONÇALVES MACENA Rep. da Coordenação do Campus II 

MARIA CRISTINA DAL MONTE FIGUEIREDO  Rep. da Coordenação do Campus I 

AMIR NEVES FILHO Rep. Corpo docente do Campus II 

OLGA SUELY SOARES DE SOUZA Rep. Corpo docente do Campus I 

GRACYELLE LISBOA DA SILVA PENHA Rep. Corpo Técnico-Administrativo Campus I 

UMELDA MIRANDA FAGUNDES Rep. Corpo Técnico-Administrativo Campus II 

GESLANE RIBEIRO DE OLIVEIRA  Rep. NUPPE 
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PEDRO SILV ADUPIN Rep. Corpo Discente Campus I 

JANDERSON SANTOS FERREIRA Rep. Corpo Discente Campus II 

CLÁUDIA FRANÇA ROCHA Rep Comunidade Externa 

 

A metodologia utilizada neste processo de autoavaliação seguirá as 

orientações gerais do SINAES, que prevê para autoavaliação ou avaliação interna, 

três etapas a serem desenvolvidas, a saber: preparação, desenvolvimento e 

consolidação da avaliação. 

Tomando como base estas orientações gerais e, ao mesmo tempo, 

cuidando da identidade da Instituição, a CPA apresenta uma proposta metodológica 

que pode ser revista, de acordo com o momento e a participação dos diferentes 

profissionais da Instituição, prevista e descrita em seu Plano de Trabalho. 

A autoavaliação da FASB é realizada, utilizando-se do questionário on 

line como procedimento metodológico, contemplando a abordagem qualiquantitativa 

da avaliação. A semana de Avaliação Institucional é prevista no calendário 

institucional, disponibilizada em forma de questionário online para acesso da 

comunidade acadêmica, com perguntas fechadas ou objetivas, com espaço para 

observações que não tenham sido contempladas no corpo da Avaliação Institucional 

(AI). 

As questões contidas na Avaliação Interna foram propostas em 

conformidade com a Lei 10.861/2004, que definiu dez dimensões institucionais para 

a avaliação das IES, contempladas no Roteiro de Autoavaliação Institucional, 

publicação da CONAES/INEP. 

Tendo em vista o caráter dinâmico que pressupõe uma avaliação pautada 

na abordagem qualitativa, buscou-se como referencial basilar de tal avaliação as 

dimensões institucionais propostas pelo SINAES, assim a metodologia proposta 

constitui-se como ferramenta necessária ao processo de ação-reflexão-ação 

institucional. 

Cabe salientar que, com relação ao modelo de avaliação adotada, o 

mesmo é previamente testado e apresentado à comunidade acadêmica, objetivando 

a funcionalidade e aprovação. Contudo, é preciso enfatizar que o referido modelo 
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por ser dinâmico, pode ser reavaliado a cada semestre, para que se constitua como 

um instrumento de aceitação e legitimidade. Por fim, a metodologia trabalhada 

orienta todo o processo quanto às decisões, técnicas e métodos de forma flexível 

para, diante de situações concretas, assumir novos contornos, adotar decisões e 

técnicas mais oportunas e diretamente vinculadas às situações em pauta.  

Para tanto, os resultados da autoavaliação são submetidos à apreciação 

da comunidade educativa com o objetivo de corrigir os possíveis erros provocados 

pela sistematização dos serviços realizados pelos agentes internos. Estes resultados 

são organizados e sistematizados a partir dos seguintes critérios: 

 Planejamento das atividades, sensibilização da comunidade para 

reflexão sobre o processo de autoavaliação pela coordenação da CPA 

e equipe; 

 Envolvimento dos funcionários de todos os setores na construção das 

dimensões a serem avaliadas; 

 Participação ativa dos dirigentes da FASB em relação ao apoio 

institucional necessário à seriedade do processo; 

 Processamento dos dados coletados por equipe especializada em 

assegurar a validade da informação; 

 Utilização dos resultados na implementação de melhorias sinalizadas, 

sendo estas melhorias transformadas em ações a serem alcançadas 

em curto, médio e longo prazo, destinadas à superação das 

dificuldades e ao aprimoramento institucional; 

 Divulgação dos resultados através de informativos da Comissão 

Própria de Avaliação da FASB, através de banners e informativo 

mensal (INFASB). 

Ao final dos resultados obtidos, são apresentados, em forma de 

gráfico/excel, objetivando facilitar a análise dos resultados por parte da CPA e dos 

demais envolvidos no processo de Avaliação Institucional da FASB, dados esses 

que configuram o relatório inserido no sistema E-MEC. 

Para cada um dos 5 eixos previstos, a FASB estabeleceu para o período 

de vigência do PDI os objetivos, as metas e as ações a serem desenvolvidas bem 
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como os respectivos indicadores de desempenho e os setores responsáveis por 

cada ação prevista. 

As atividades previstas possuem características diversas, sendo algumas 

de caráter Permanente e outras que, por suas características, possuem um fim em si 

mesmo. 

Para a operacionalização da avaliação, o instrumento utilizado foi 

escolhido e discutido previamente pela CPA, considerando o critério de maior 

eficiência e eficácia de acordo com a natureza dos dados a serem coletados. Assim, 

para coleta das informações, utilizou-se o questionário estruturado com perguntas 

fechadas, contendo espaço para observações a serem feitas por cada segmento 

pesquisado, a saber: de discentes, docentes e funcionários. O instrumento 

contemplou questões de ordem: pedagógica, atendimento e estrutura física, através 

das perguntas segmentadas.  

Os instrumentos foram disponibilizados aos gestores, técnico-

administrativos, docentes e discentes na forma on-line pelo Setor de T.I. da FASB. 

Objetivando a maior participação da comunidade acadêmica também foram 

disponibilizados, no período da avaliação, os laboratórios de informática. 

Os instrumentos elaborados consideram na: 

a - Avaliação da Instituição pelos discentes 

I. Desempenho docente; 

II. Atuação do Coordenador; 

III. Atuação dos gestores da FASB; 

IV. Serviços de Secretaria; 

V. Infraestrutura de laboratório; 

VI. Infraestrutura, acervo e serviços da Biblioteca; 

VII. Serviços gerais, limpeza, segurança. 
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b - Avaliação do desempenho dos alunos durante o curso das atividades de 

Ensino e de aprendizagem 

I. Disciplinas; 

II. Estágio; 

III. Atividades Complementares; 

IV. TCC;  

V. Participação em eventos; 

VI. Participação em projetos de iniciação científica, e  

VII. Participação em projetos e atividades de extensão 

  

c - Avaliação docente sobre a Instituição e sobre o corpo discente 

I. Atuação do coordenador de curso; 

II. Participação dos alunos na disciplina e nas diversas atividades referentes ao 

Curso e a Instituição; 

III. Serviços de secretaria,  

IV. Laboratórios; 

V. Biblioteca (inclusive acervo),  

VI. Serviço de Orientação Educacional e Profissional; 

VII. Infraestrutura.  

 

d - Avaliação institucional sob a ótica do egresso 

Para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética, é realizada pesquisa no momento da conclusão do curso, 

quando o mesmo está apto a fornecer informações sobre a satisfação das 

necessidades, expectativas e desejos em relação à proposição realizada pela 
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Instituição sobre a prestação de serviços contratada. A pesquisa é realizada através 

de questionários on-line com abordagem da pesquisa qualiquantitativa. 

A primeira coleta de dados é alimentada periodicamente para mensurar a 

situação dos egressos, índice de ocupação e a relação entre a ocupação e a 

formação profissional recebida. 

Em paralelo, a Instituição afere, ainda, o grau de satisfação dos 

empregadores ou do mercado sobre o profissional ou a empresa empreendida pelo 

egresso. Esse levantamento e a sua manutenção são realizados através de 

questionários e entrevistas. 

A análise dos dados e informações fornecidos por egressos, 

empregadores e mercado é considerada para a revisão dos planos e programas da 

Instituição, com vistas à atualização dos cursos, bem como antecipação de 

tendências das carreiras profissionais. 

 

e - Avaliação dos sistemas e processos administrativos 

 

A avaliação dos sistemas e processos administrativos visa à melhoria do 

atendimento acadêmico, pedagógico e administrativo da Instituição, com estratégias 

para o planejamento, operacionalização e viabilização dos mesmos.  Todos 

contribuem para a tomada de decisão e a melhoria contínua. 

Nos instrumentos tanto dos discentes quanto dos docentes afere-se os 

processos administrativos diretamente envolvidos com estes segmentos do corpo 

social da FASB. 

Aprovado, o PDI passa a ser o documento de referência para a gestão da 

FASB. Periodicamente, os responsáveis designados para as diversas ações 

programadas, seguindo o princípio da gestão por resultados, comparecem frente à 

CPA, ao Diretor e demais órgãos gestores para a avaliação dos resultados 

alcançados e definição de novas ações. 
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8.2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA 

NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SINAES  

 

Como um processo contínuo, democrático, de caráter participativo, 

envolve todos os segmentos da comunidade universitária (coordenação, docente, 

discente, técnico-administrativo) e representantes de segmentos da comunidade 

externa. Todos são responsáveis pela condução do processo, ora participando das 

discussões, estudos, construção de materiais e instrumentos, ora avaliando e sendo 

avaliados. 

 

8.3 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES  

 

8.3.1 Apuração e Análise dos dados 

 

Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma 

primeira análise e emite um relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base 

nesse relatório, é desenvolvido um fórum de discussão com as partes envolvidas no 

aprofundamento da análise, identificação de causas e efeitos e soluções de melhoria 

(quando for o caso) gerando um relatório final da etapa a ser encaminhado para 

homologação da CPA e Diretoria, com atividades e ajustes que a seguir serão 

implementados. 

 

8.3.2 Formas de divulgação 

 

Com base nos relatórios homologados, semestralmente, são 

apresentadas, em seminário institucional, as avaliações efetuadas, o 

desenvolvimento da Instituição e as soluções desenvolvidas com base na avaliação 

e resultados gerados.  
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

A Faculdade do Sul da Bahia - FASB disponibiliza vários ambientes, 

como: estúdio, laboratórios, bibliotecas, auditório, espaço de convivência e prática 

esportiva, onde alunos e professores possam interagir as suas ações e 

conhecimentos, aperfeiçoando os seus estudos e pesquisas. A FASB pretende 

manter, de forma permanente e contínua, a ampliação, manutenção e conservação 

de espaços físicos, de acervos didáticos e pedagógicos, de atendimento e sala de 

aula.   

 

9.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA ATUAL 

 

As instalações físicas da FASB estão localizadas em 02 (dois) endereços: 

Rua Sagrada Família, nº 120 – Bela Vista, Teixeira de Freitas - BA (Campus I); Av. 

General Salgado Viana, nº 364 – Bairro Mirante do Rio, Teixeira de Freitas - BA 

(Campus II).   

 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA 

175 

 

 

Tabela  - Campus I 

Tipo 
Q

Qtda 

´

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

Salas de aula 25 
1

1396,74 

Cada sala tem em média 40 carteiras universitárias de madeira, 01 TV, 01 vídeocassete, 01 mesa, 01 

cadeira. As salas do prédio III têm 40 carteiras universitárias com almofadas. Todas as salas possuem 

aparelho de ar-condicionado. 

Salas de Coordenação/ 

SOEP 
1 

4

43,35 

06 mesas, 06 computadores, 07 estabilizadores, 06 aparelhos telefone, 10 armários de aço, 15 

cadeiras estofadas, 04 arquivos de aço para pasta suspensa, 01 impressora laser, 01 bebedouro, 02 

aparelhos ar-condicionado. 

NDE 1 
3

334,18 

04 mesas, 04 computadores, 04 estabilizadores, 01 aparelhos telefone, 03 armários de aço, 10 

cadeiras estofadas, 01 impressora laser, 01 bebedouro, 01 aparelho ar-condicionado. 

Sala de Professores 1 
3

23,03 

02 mesas grandes, 12 cadeiras estofadas, 01 computador, 08 armários de aço com 6 escaninhos cada, 

12 cadeiras, 01 sofá. 

Secretaria 1 
2

33,4 0 

03 mesas, 03 computadores, 02 telefones, 01aparelho fax, 02 armários, 07 arquivos para pasta 

suspensa, 2 armários com 06 escaninhos cada, 01 estante de aço, 04 estabilizadores, 01 central de 

distribuição de rede interna, 01 bebedouro. 

Setor de Tecnologia da 

Informação 
1 

1

10,23 

01 Computador Intel Core 2 duo, 1.66 GHz, 2.4 GB RAM, 500 GB HD, 01 Servidor HP Proliant, Intel 

Pentium IV 2 x 3.0 GHz, 2.0 GB RAM, 36 GB HD, 02Storage Iomega StorCenter ix2-200, 1TB HD. 

Sala da Direção 2 
3

34,18 

02 mesas, 04 arquivos para pasta suspensa, 02 armários madeira, 01 geladeira (mini), 02 cadeiras 

giratórias, 04 cadeiras estofadas, 02 pufs, 01 impressora laser, 02 computadores, 02 aparelhos 

telefone, 02 estabilizadores, 01 aparelho ar-condicionado. 
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Tipo 
Q

Qtda 

´

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

Financeiro/Reabilitação  

de Crédito 
1 

2

23,15 

02 computadores, 01 impressora laser, 01 impressora cupom fiscal, 02 mesas, 01 mesa p/ computador, 

02 cadeiras giratórias, 02 cadeiras estofadas, 01 arquivo para pasta suspensa, 01 cofre, 02 aparelhos 

telefone, 01 aparelho ar-condicionado, um balão de atendimento (com armário e gavetas). 

Biblioteca 1 
3

391,0 

01 balcão grande p/ atendimento, 01 balcão pequeno, 10 computadores, 01 impressora laser, 01 

impressora jato de tinta, 02 impressoras fiscais, 03 armários de aço com 06 escaninhos cada, 01 

armário de madeira (guarda-volume) com 25 escaninhos, 02 expositores de aço, 01 expositor de 

madeira, 33 estantes de aço conjugadas, 22 estantes de aço simples, 01 estante de madeira, 06 

armários de aço, 01 projeto slide, 01 televisão 20”, 01 aparelho DVD, 01 aparelho videocassete, 14 

mesas redondas, 03 mesas escritório, 04 mesas de estudo individual, 02 mesas de estudo infantis, 12 

cadeiras infantis, 12 cadeiras giratórias, 40 cadeiras madeira, 40 cadeiras estofadas, 01 palco fantoche, 

06 cabines individuais p/ estudo, 01 mural cortiça, 01 arquivo horizontal de aço, 02 pufs, 01 tapete lona 

para contação de histórias, 05 almofadas, 02 aparelhos telefone, 01 prateleira de vidro, 02 bancadas 

para computador, 01 bebedouro, 08 aparelhos de ar-condicionado, 01 armário de madeira de 2 portas, 

02 carrinhos p/ livros, 07 suportes p/ CPU, 01 porta-revista cromado, 01 banqueta, 54 porta-revista de 

aço, 508 bibliocantos, 01 escada de 03 degraus. 

Telefonia 1 
6

6,0 

01 mesa com gavetas, 01 cadeira giratória, 01 gaveteiro, 01 computador, 01 estabilizador, 01 aparelho 

telefone, 01 aparelho ar-condicionado, 01 central telefônica. 

Projetos 1 
9

9,0 

01 mesa com gavetas, 03 cadeiras estofadas, 01 computador, 01 impressora, 01 estabilizador, 01 

armário, 01 aparelho telefone. 

Laboratório de Informática 2 
1

100,0 

 52 computadores, 01 projetor multimídia, 102 cadeiras estofadas, 06 mesas-bancadas, 02 mesas para 

computador, 02 quadros brancos, 02 ar condicionados.   
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Tipo 
Q

Qtda 

´

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

Núcleo de Prática Jurídica 

- NPJ 
1 

1

109,60 

09 mesas, 01 longarina c/ 03 cadeiras, 36 cadeiras estofadas, 09 computadores, 01 impressora laser, 

09 estabilizadores, 03 balcões de atendimento, 03 armários de aço 02 portas, 08 arquivos para pasta 

suspensa, 02 armários de aço com 06 escaninhos cada, 03 aparelhos telefone, 04 aparelhos ar-

condicionado, 01 bebedouro. 

NUPPE 1 
4

48,67 

03 mesas, 02 mesas p/ computador, 01 mesa em L, 03 armários de aço, 02 armários madeira, 03 

cadeiras giratórias, 05 cadeiras estofadas, 03 computadores, 04 estabilizadores, 01 impressora, 03 

arquivos para pasta suspensa, 03 aparelhos telefone, 01 sofá. 

Área de lazer 1 
1

1261,68 
 ---- 

Auditório 1 
1

171,6 

02 aparelhos de ar-condicionado 60.000btus, 01 sistema de som completo, 01 projetor central, 01 

projetor de vídeo, 214 de cadeiras. 

 

Tabela  - Campus II 

Tipo 
Q

Qtda 
Á

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

Salas de aula 
2

2,0 
1

1496,91 
Cada sala tem em média 40 cadeiras universitárias, 01 mesa, 01 quadro e 02 ventiladores. 

Sala de Coordenação 1 
1

114,41 

Sala 1: 07 mesas, 06 cadeiras giratórias, 09 cadeiras estofadas, 01 longarina de 03 lugares, 05 
arquivos para pasta suspensa, 05 armários de aço, 01 mesa p/ reunião, 01 impressora laser, 01 
bebedouro, 01 aparelho de ar-condicionado, 04 aparelhos telefone, 05 estabilizadores. 
Sala 2: 02 mesas com gavetas, 01 computador, 01 estabilizador, 02 cadeiras giratórias, 01 mesa 
grande p/ reunião, 12 cadeiras estofadas, 01 longarina de 2 lugares, 03 arquivos p/ pasta suspensa, 02 
armários de aço, 01 aparelho ar-condicionado, 01 estante de aço, 02 aparelhos telefone. 

Sala de Professores 1 
3

36,82 
02 mesas grandes, 01 mesa pequena, 03 mesas para computador, 02 computadores, 23 cadeiras 
estofadas, 01 bebedouro, 01 aparelho ar-condicionado, um armário para TV, 09 armários de aço com 
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Tipo 
Q

Qtda 
Á

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

06 escaninhos perfazendo um total de 54 escaninhos, um sofá pequeno, 02 pufs. 

Sala de reunião/NDE 1 
1

16,48 
01 mesa, 10 cadeiras, 01 televisor 29”. 

Secretaria 1 
6

63,72 

04 mesas, 03 computadores, 08 arquivos para pasta suspensa, 05 armários, 04 cadeiras, 01 
impressora laser, 01 aparelho ar-condicionado, 08 estantes  de aço, 01 geladeira, 03 aparelhos 
telefone, 01 aparelho FAX, 05 estabilizadores, 01 estufa para papel.  

Direção Acadêmica 1 
9

9,52 
01 mesa, 03 cadeiras, 01 computador, 01 armário, 01 arquivo para pasta suspensa, 01 aparelho ar-
condicionado, 01 aparelho telefone. 

Direção Financeira 1 
9

9,52 
01 mesa, 03 cadeiras, 01 computador, 01 armário, 01 gaveteiro, 01 aparelho ar-condicionado, 01 
aparelho telefone, 01 impressora laser. 

Mantenedora 1 
1

14,35 
02 mesas, 07 cadeiras, 02 armários, 01 aparelho ar-condicionado, 01 aparelho telefone, 01 impressora. 

Financeiro 1 
4

44,71 

03 aparelhos telefone, 01 armário de aço, 02 arquivos de aço para pasta suspensa, 06 cadeiras, 01 no-
break, 04 estabilizadores, 04 computadores, 01 impressora laser, 01 impressora cupom fiscal, 05 
mesas, 02 suportes para CPU, 01 estufa para papel, 05 estantes de aço, 02 aparelhos ar-
condicionado, 01 cofre. 

Recepção (diretorias) 1 
9

9,80 
01 mesa, 01 cadeira, 02 longarinas (02 e 03 lugares), 01 computador, 01 aparelho telefone, um 
gaveteiro. 

Reabilitação de Crédito 1 
2

26,29 

02 aparelhos telefone, 02 armários, 02 arquivos para pasta suspensa, 08 cadeiras, 02 computadores, 
01 guilhotina, 01 impressora laser, 04 mesas, 01 estante de aço, 01 aparelho ar-condicionado, 01 
estufa para papel, 03 estabilizadores. 

Recursos Humanos 1 
2

22,40 

04 mesas para computador, 02 mesas com gavetas, 02 armários de aço, 01 impressora laser, 02 
computadores, 05 arquivos de aço para pasta suspensa, 02 cadeiras giratórias, 02 cadeiras comum, 02 
suportes para CPU, 02 aparelhos telefone,  

Comunicação e Marketing 
 

1 
3

34,20 

03 mesas, 01 mesa em L, 02 cadeiras giratórias, 03 cadeiras estofadas, 03 armários, 03 
computadores, 03 estabilizadores, 01 impressora laser HP color , 01 aparelho ar-condicionado, 03 
aparelhos telefone, 02 caixotes porta-banner em MDF, 

 

Biblioteca 1 
4

490,4 

Multimeios: 01 quadro branco, 01 televisor 20” e suporte, 39 carteiras universitárias, 01 aparelho de 
DVD, 01 aparelho videocassete.. 
Área de estudo: 06 baias de estudo individual e 01 cadeira para cada baia; 10 carteiras universitárias; 
07 mesas redondas de madeira e 26 cadeiras estofadas; 03 bancadas para computador com cadeiras 
estofadas, 03 computadores para consulta, 03 estabilizadores, 04 aparelhos de ar-condicionado. 
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Tipo 
Q

Qtda 
Á

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

Hemeroteca: 01 armário de aço, 06 estantes p/ livros, 02 carteiras universitárias. 
Processamento técnico: 01 arquivo de aço para pastas suspensas; 02 mesas, 02 cadeiras; 01 
computador e 01 estabilizador; 01 impressora HP 3550, 01 aparelho telefone. 
Balcão de atendimento: 01 balcão; 03 cadeiras giratória; 03 computadores e 03 estabilizadores; 02 
impressoras fiscais; 01 aparelho telefone; 01 carrinho para livros; 01 expositor para revistas. 
Hall de entrada: 01 armário madeira com 37 escaninhos; 01 mesa pequena; 01 mesa com gaveta, 01 
cadeira estofada. 
Espaço cultural: 01 expositor de revistas de madeira, 01 mesa de centro, 02 pufs. 
Acervo: 30 estantes de aço para livros, 55 porta-revista de aço, 329 bibliocantos. 
Cabines para estudo em grupo: 08 cabines sendo que cada cabine possui uma mesa redonda de 
madeira e 04 cadeiras,perfazendo um total de 32 cadeiras. 

SOEP 1 
7

7,64 
01 mesa, 01 cadeira giratória, 05 cadeiras estofadas, 01 aparelho ar-condicionado, 01 armário de aço 
pequeno. 

Direção Administrativa e 
NDA 

1
1 

2
24,68 

05 mesas, 05 cadeiras giratórias, 08 cadeiras estofadas, 01 estante de aço, 01 armário de aço, 01 
arquivo para pasta suspensa, 01 mesa p/ reuniões, 02 ventiladores, 01 aparelho telefone. 

Coordenação de Estágio 1 17,90 
01 mesa grande p/ reunião, 01 mesa com gaveta, 01 mesa para computador, 01 computador, 01 
estabilizador, 01 ventilador, 01 armário, 07 arquivos para pasta suspensa, 01 estante de aço, 10 
cadeiras estofadas, 01 aparelho telefone. 

Empresa Junior 1 11,22 
01 mesa, 01 computador, 01 estabilizador, 02 carteiras universitária, 03 cadeiras estofadas, 01 arquivo 
para pasta suspensa, 01 armário de aço, 01 aparelho. 

Diretório Acadêmico 1 11,22 01 mesa redonda, 04 cadeiras plásticas, 01 mesa, 01 cadeira estofada. 

Laboratório de Informática 4 231,79 
104 computadores, 04 ar condicionados, 12 mesa-bancadas, 04 mesas para computador, 01 projetor 
multimídia, 04 quadros brancos, 204 cadeiras estofadas.  

Laboratório de saúde 5 292,77 

 
Laboratório Físico-química - 55,51 m² 
Laboratório Biologia, Histologia e Microbiologia - 55,51m

2
 

Laboratório Anatômico - 55,51m² 
Laboratório Fisiologia e Parasitologia - 63,11m² 
Laboratório Semiologia e Semiotécnica - 63,11m² 
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Tipo 
Q

Qtda 
Á

área (m²) 
Descrição de equipamentos   

Laboratório de engenharia 2 123 
Laboratório Metrologia, Física e Mecânica Básica - 61,50m² 
Laboratório Eletrônica e Eletrônica de Potência, Circuitos Elétricos e Comandos Elétricos - 61,50m²  

Área de lazer 1 359,4  ---- 

Apoio 1 7,20 

01 estante de madeira, 01 mesa de som; 01 mesa, 02 cadeiras, 01 telão, 01 central telefônica, 02 
aparelhos de som portátil, 07 aparelhos retroprojetor; 05 aparelhos datashow, 04 cpu’s (nettop), 01 
computador notebook, 05 armários móveis, 05 aparelhos DVD, 06 televisores 29”, 04 aparelhos 
videocassete,  

Auditório 1 116,8 
02 mesas grandes, 01 mesa para computador, 117 carteiras universitárias, 01 telão, 02 cadeira, 02 
ventiladores, 01 mesa de som, 02 caixas acústicas, 02 púlpitos. 

Laboratório Jornalismo 1 18 
01 aparelho ar-condicionado, 01 cadeira estofada, 01 cabideiro, 01 arara, 01 armário de aço, 01 mesa, 
01 espelho, uma bancada de madeira. 

Setor de Tecnologia da 
Informação 

1 35,0 

01 Computador Intel Core 2 duo, 1.66 GHz, 1.4 GB RAM, 250 GB HD, 01 Computador Athlon XP 
2400+ 1.8 Ghz, 1.0 GB RAM, 40 GB HD, 01 Servidor Intel Xeon E3113 3.00GHz,  8 GB RAM, 1,5 TB 
HD, 01 Servidor Intel Xeon E3113 3.00GHz,  12 GB RAM, 1,5 TB HD. 

  
Infraestrutura de Rede: 02 Rádios de longa distância Tsunami MP.11 5054 v2.2.6(147), 02 Rádios 
Mikrotik Router Board RB 433, 02 Rádios Trendnet TEW BRP242, 01 Load Balance Dlink DI-LB604, 18 
Switches 24 portas 10/100 e 04 Switches 8 portas 10/100. 

Guarita 1 15,37 01 armário de aço, 01 mesa, 01 cadeira giratória, 01 televisor 20”, 01 ventilador, 01 aparelho telefone. 

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao 

número de usuários projetados e para as atividades programadas. 
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9.2 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

 

Na expansão da infraestrutura física da FASB, serão observadas as 

seguintes diretrizes gerais:  

a) atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT/NBR quanto à iluminação, ventilação, refrigeração, acústica e mobiliário;  

b) atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de 

necessidades especiais; 

c) atendimento às normas de biossegurança. 

 

Para atender à demanda gerada pelos cursos a serem implantados no 

período de 2014/2018, a FASB providenciará a construção de dois blocos: um com 8 

(oito) salas de aula, perfazendo um total de 700 m²; outro, com 2 pavimentos, cada 

um com 10 (dez) salas de aula, perfazendo o total de 1.700 m² . Essa expansão da 

infraestrutura física atenderá à necessidade imediata das 16 (dezesseis) salas de 

aulas. 

As novas salas de aula serão bem dimensionadas, cada uma com 60 m2 

e capacidade para 50 (cinquenta) alunos, dotados de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as 

condições de salubridade.  

Além das instalações para os cursos, na previsão de expansão física da 

Instituição está prevista a ampliação de outros espaços de uso coletivo, laboratórios, 

como as instalações sanitárias, as áreas de circulação e as áreas de convivência, 

sendo tais ampliações disponibilizadas no período de 2014/2018.
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Tabela  – Expansão da Infraestrutura Física (obras previstas) 

 

Obras  

2014 2015 2016 2017 2018 

Quant. Área (m
2
) Quant. Área 

(m
2
) 

Quant. Área 

(m
2
) 

Quant. Área 

(m
2
) 

Quant. Área 

(m
2
) 

Salas de aula   08 480    08 480   

Sala de Coordenação    01 60       

Sala de Professores*            

Sala dos DA            

Empresa Júnior           

Setor de TI           

Outras Inst. Administrativas  01 60         

Biblioteca*           

Laboratório de Informática   01 60       
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Laboratórios específicos 01 180 01 60 03 180 01 60   

Área de lazer     01 200     

Sanitários (masculino e feminino)    02 36   02 36   

Auditório        01 360   
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9.3  INFRAESTRUTURA ACADÊMICA DO PARQUE TECNOLÓGICO 

 

Tabela  – Recursos de Informática e multimeios para atendimento aos alunos 

Cronograma de Aquisição dos Equipamentos de Informática 

 

Equipamentos 

Quantidade 

2014 2015 2016 2017 2018 

Microcomputador (CPU) 26 05 05 05 05 

Monitor 26 25    

 

Tabela  – Recursos Tecnológicos e Áudio Visual 

Cronograma de Aquisição dos Recursos Tecnológicos e 

Áudio Visual 

 

Equipamentos 

Quantidade 

2014 2015 2016 2017 2018 

Projetor Multimídia  05  05 05 

Home Theatre  02  02  

                              

9.3.1 Laboratórios de Informática e Recursos de informática disponíveis 

 

 

A FASB disponibiliza para seus alunos e docentes um sistema integrado 

de informações gerenciais que permite aos alunos e docentes a utilização do diário 

on-line, consulta a base de dados da biblioteca, acesso a notas e frequência, entre 

outros serviços.  

Os laboratórios de informática ficam disponíveis diuturnamente para 

utilização do corpo docente e discente para atividades de trabalho e pesquisas 
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acadêmicas, com disponibilização de pessoal de suporte e atendimento técnico 

especializado. 

A FASB possui 02 laboratórios de informática com 25 microcomputadores 

fixos e 03 laboratórios móveis com 26 notebooks em cada laboratório, perfazendo 

um total de 128 máquinas. Além disso, há equipamentos de informática disponíveis 

nas bibliotecas da Instituição. 

Os alunos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 

funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas 

por algum professor da Instituição. Os alunos podem acessar os equipamentos de 

informática na biblioteca, sempre que o equipamento estiver disponível.  
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9.3.1.1 Laboratórios de Informática no Campus I 

 

Tabela - Laboratório de informática Campus I: situação atual e previsão de expansão 

 

 Laboratório Cursos Disciplina Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Laboratório 1 

Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Linguagem de 
Programação 

Microcomputadores 

Processador Intel Celeron 2.67 
Ghz, 1Gb RAM,  HD 40 GB, 

teclado, mouse, monitor CRT 
15”. 

26 

          

Banco de Dados 

Análise de 
Sistemas 

Qualidade de 
Software 

Análise de 
Investimentos 

Inovações 
tecnológicas 

Monitores Monitores CRT 15" 26 
          

Direito Metodologia da 
Pesquisa Jurídica 

Softwares instalados 

Windows XP SP3, MS Office 
2010 Professional, Adobe 
Reader, Avast, Winrar, IE8, 
Pacote Macromedia 8.0 
(FireWorks, DreamWeaver, 
Flash), MySQL 5.0. 

- 

          

Administração 

Administração de 
SI 

Análise de 
Sistemas 
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 Laboratório Cursos Disciplina Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ciências 
Contábeis 

Contabilidade 
Pública 

Contabilidade 
Rural 

Laboratório 2 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Lógica de 
Programação 

Microcomputadores 
Processador AMD Athlon 1.99 
Ghz, 1 Gb RAM, HD 40 GB, 
monitor CRT 15”. 

26 

          

Fundamentos de 
TI 

Fundamentos de 
SI 

Sistemas 
Operacionais 

Análise Orientada 
a Objetos 

Programação 
WEB 

Pedagogia 
Tecnologias em 

Educação Monitores Monitores CRT 15" 26 

          

Administração 

Informática 

Administração de 
TI 

Softwares instalados 

Windows XP SP3, MS Office 
2003 Professional, Adober 
Reader, Avast, Winrar,Exactus 
Contábil. 

- 

          

Pesquisa 
operacional 

Ciências 
Contábeis 

Informática 

Contabilidade 
Gerencial 

Perícia Contábil I 
e II 
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9.3.1.2 Laboratórios de Informática no Campus II 

 

Tabela - Laboratório de informática Campus II: situação atual e previsão de expansão 

Laboratório Cursos Disciplina Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Laboratório 4 

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Linguagens e 
técnicas de 

programação 

Microcomputador 

Processador Intel 
Core I5 3.6 Ghz, 4 
Gb RAM, HD 500 
GB. 

26 

          

Laboratório e 
técnicas de 

programação 

Desenho mecânico I 

Desenho mecânico II 

Met. numéricos e 
simulação para 

engenharia 

Monitor 
Monitor Philips de 
LED 21,5" 

26           Laboratório de 
métodos numéricos 

Introdução a sistemas 
digitais 

Sistemas 
computacionias de 

manufatura 
Softwares 

Windows 7, MS 
Office 2010 
Professional, 
Adober Reader, 
Avast, Winrar, 
Autocad 2012, 
VisuAlg, 

-           

Engenharia de 
Produção 

Algoritmos e 
Estruturas de dados 

Desenho Técnico 
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Laboratório Cursos Disciplina Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Engenharia 
Civil 

Desenho  Técnico 
para engenharia 

SolidWorks. 

Introdução a 
computação para 

eng. civil 
Internet - - 

          

Laboratório 5 

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

Introdução a 
Computação 

Microcomputador 

Processador Intel 
Pentium IV 3.0 Ghz, 
1 Gb RAM, HD 80 
GB, monitor. 

26 

          

Estatística para 
engenharia 

Organização de 
dados em 

computadores 

Engenharia de 
software 

Engenharia de 
Produção 

Introdução a 
Computação 

Monitor Monitor CRT 15”. 26           
Técnicas Avançadas 
de Planejamento e 

Controle da Produção 

Jogos de empresa 

Softwares 

Windows XP SP3, 
MS Office 2010 
Professional, Adobe 
Reader, Avast, 
Winrar, Autocad 
2007, VisuAlg. 

            

Engenharia 
Civil 

Linguagem e técnicas 
de programação 

Probabilidade e 
estatística 

Cálculo Numérico 

CST em 
Petróleo e Gás 

Automação e 
Controle 

Internet - - 
          

Laboratório 6 
Engenharia de 
Produção 

Modelos Estatísticos 
e Probabilísticos 

aplicados 
Microcomputador 

Processador AMD 
Athlon 1.99 Ghz, 
512 Gb RAM, HD 40 

26           
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Laboratório Cursos Disciplina Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Matemática 
Financeira 

GB. 

Pesquisa Operacional 
I 

Monitor Monitor CRT 15”   
          

Pesquisa Operacional 
II 

Softwares 

Windows XP SP3, 
MS Office 2003 
Professional, 
Adober Reader, 
Avast, Winrar, 
VisuAlg. 

26           
Calculo Numérico 

CST em 
Petróleo e Gás Informática Aplicada 

Enfermagem Informática Aplicada 

Biomedicina Informática Aplicada Internet - -           

Laboratório 7 Diversos 

Laboratório 
disponível para 
pesquisa e utilização 
dos acadêmicos. 

Microcomputador 
Processador AMD 
Athlon 1.8 Ghz, 512 
Gb RAM, HD 20 GB. 

26 

          

Monitor Monitor CRT 15” 26           

Softwares 

Windows XP SP2, 
MS Office 2003 
Professional, 
Adober Reader, 
Avast, Winrar, 
VisuAlg. 

- 

          

Internet - -           

Laboratório 8 A definir 

Laboratório de 
utilização para aulas 
e projetos dos 
acadêmicos. 

Microcomputador 

Processador Intel 
Core I5 3.6 Ghz, 4 
Gb RAM, HD 500 
GB.   13         

Monitor Monitor LED 18”   26         

Internet -             
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Laboratório Cursos Disciplina Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Laboratório 9 A definir 

Laborató
rio de utilização para 
aulas e projetos dos 
acadêmicos. 

Microcomputador 
Processador Intel 
Core I7, 8 Gb RAM, 
HD 1 TB.     5 5 5 5 

Monitor Monitor LED 18”     25       

Internet -             

 
 

9.3.2 Laboratórios Específicos no Campus II: área de Saúde 

 

Tabela - Laboratório de Saúde: situação atual e previsão de expansão 
 

Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Laboratório 03   Biomedicina Química geral e 
inorgânica 

Autoclave 
Ideal Clave 21 

Litros 1 1         

(Física e 
Química) 

  Química orgânica 
Deionizador Permution 

1           

    Bioquímica básica 
Capela 

Permution CE 
0702 1           

    Bromatologia e 
microbiologia de 
alimentos 

Geladeira Consul 
1           

     pHmetro Evlab 1           

  Enfermage
m 

Química Geral e 
Inorgânica 

Espectrofotômetro Biospectro SP-22 
1           

    Química Orgânica Balança de Precisão Bioprecisa 1           

    Bioquímica Agitador e  Aquecedor 
de Tubos 

Fisatom 753A 
1           

daniel.zaniqueli
Realce
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

     TV 29 polegadas LG 1           

     Lava Olhos 
 

 
1         

Laboratório 04   Biomedicina Biologia Celular Microscópio Bioval 16           

(Biologia, 
Histologia e 
Microbiolo-gia) 

  Citologia Clínica 
Microscópio com 
Câmera 

Bioval 
1           

    Bioquímica Básica Banho Maria 60°C Kacil BM 02 1           

    Imunologia Básica Estufa de Secagem Biopar 1           

    Genética e Biologia 
Molecular 

Estufa Microbiologica Biopar 
1           

    Bromatologia e 
microbiologia de 

alimentos 
Armário de Aço Pandin 

1           

    Microbiologia geral Armário Vitrine Novo Tempo 1           

    Microbiologia 
Clínica 

Bicos de Bunsen 
 8           

    Histologia e 
Embriologia 

Geladeira 
   1         

     Lava Olhos 
   1         

     
              

  Enfermagem Biologia (citologia, 
genética e 
evolução) 

  
            

    Histologia e 
Embriologia               

    Microbiologia e 
Imunologia               

Laboratório 05   
(Anatômico) 

Biomedicina Anatomia I 
Maca Inox 

 5           

    Anatomia II Estante Aço Pendin 2           

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

    Imunologia Básica Armario Vitrine Novo Tempo 2           

    Fisiologia Frigobar (Doação) 
 1           

    Biofísica Rim c/ 3 partes Anatômic 1           

    Patologia Sistema Respiratório 
c/ 7 partes 

Anatômic 
1           

    Imagenologia Sistema Nervoso 
Simpático 

Anatômic 
1           

     Torso Bissexual 48cm 
c/22 partes 

Anatômic 
1           

  Enfermagem Anatomia Figado Modelo Básico Anatômic 1           

    Fisiologia Figado e Visícula Biliar 
em resina 
emborrachada 

Anatômic 
1           

     Rim c/ 3 partes Anatômic 1           

     Corte do Rim básico c/ 
todas as estruturas 

Anatômic 
1           

     Sistema Respiratório 
c/ 7 partes 

Anatômic 
1           

     Sistema Urinario 
Maculino c/ 6 partes 

Anatômic 
1           

     Sistema Urinario 
Feminino c/ 4 partes 

Anatômic 
1           

     Pélvis Masculina c/ 2 
partes 

Anatômic 
1           

     Pélvis Feminina c/ 2 
partes 

Anatômic 
1           

     Ouvido Ampliado 3 
partes 

Anatômic 
1           

     Sistema Nervoso Anatômic 1           

     Coração c/ 2 partes Anatômic 3           

     Coração Ampliadoc/ 3 
partes 

Anatômic 
1           
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

     Coluna Vertebral 
Cervical 

Anatômic 
1           

     Coluna Vertebral 
Torácica 

Anatômic 
1           

     Sistema Circulatório 
Montado em Prancha 
de Madeira 

Anatômic 
1           

     Coluna Vertebral 
Lombar 

Anatômic 
1           

     Esqueleto Padrão Anatômic 1           

     Laringe ampliada c/ 3 
partes 

Anatômic 
1           

     Garganta ampliada 4 
partes 

Anatômic 
1           

     Estômago c/ 2 partes Anatômic 1           

     Olho c/ 6 partes Anatômic 1           

     Cérebro c/ 8 partes Anatômic 3           

     Fases gravidez Anatômic 1           

     Articulação do Ombro 
C 

Anatômic 
1           

     Articulação do 
Cotovelo 

Anatômic 
1           

     Articulação da Mão Anatômic 1           

     Articulação do Quadril Anatômic 1           

     Articulação do Joelho Anatômic 1           

     Cadaver 
 2     1     

     Lava Olhos 
 

 
1         
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Laboratório 07  
(Fisiologia e 
Parasitologia) 

Biomedicina Fisiologia 
Microscópio Gel 

16           

    Imunologia Básica Armário Vitrine Novo Tempo 1           

    Imunologia Clínica Estante de Aço Pendin 1           

    Hematologia 
Básica 

Centrifuga Quimis 
1           

    Hematologia 
Clínica 

Banho Maria Kacil 
1           

    Parasitologia 
Básica 

Lava Olhos 
     1       

    Parasitologia 
Clínica               

    Genética e 
Biologia Molecular               

    Genética Humana 
              

    Bioquímica Clínica 
              

    Patologia 
              

    Hormônio 
              

    Líquidos Corporais 
              

     
              

  Enfermagem Fisiologia 
              

     
              

Laboratório 08 
(Semiologia e 
Semio-técnica) 

Biomedicina Introdução a 
Acupuntura e 
Moxabustão 

Armário de Aço Pendin 

2           

     Armário Vitrine Novo Tempo 2           

  Enfermagem Semiologia e 
Semiotécnica em 
Enfermagem 

Incubadora (Doação) Fanem 
1           

daniel.zaniqueli
Realce

daniel.zaniqueli
Realce
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

    Enfermagem em 
Saúde Coletiva 

Cama Hospitalar com 
Grade 

Novo Tempo 
1           

    Enfermagem e 
Saúde da Família 

Cama sem Grade Novo Tempo 
1           

    Enfermagem na 
Saúde da Criança 
e do Adolescente 

Maca Novo Tempo 
1           

    Saúde do Adulto e 
do Idoso I 

Cadeira 
de Roda 

Novo Tempo 
1           

    Enfermagem em 
Saúde 
Ocupacional 

Berço (Doação) Medicil 
1           

    Enfermagem em 
Doenças 
Transmissíveis 

Cadeira de Banho CDS 
1           

    Enfermagem em 
Saúde Mental e 
Clinica Psiquiátrica 

Aparelho de Pressão a 
Mercúrio 

Novo Tempo 
1           

    Saúde do Adulto e 
do Idoso II 

Biombo Novo Tempo 
1           

    Saúde da Mulher e 
do Recém-nascido 

Ramper Novo Tempo 
1           

    Enfermagem em 
Emergência e 
Primeiros Socorros 

Mesa de Alimentação Novo Tempo 
1           

     Manequim de Parada 
Cardio-Respiratória 

General Doctor 
1           

     Manequim Básico Petrodidatica 1           

     Carrinho de Curativo Novo Tempo 1           

     Suporte para  Soro Novo Tempo 1           

     Mesa de Mayo Novo Tempo 1           

     Simulador de Parto 
Clássico 

Petrodidatica 
1           
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

     Balança 
Antropométrica 

Welmy 
1           

     Braço adulto para 
treinamento de punção 
venosa 

Petrodidatica 
1           

     Mesa de Cabeceira Novo Tempo 2           

     Escadinha Novo Tempo 2           

     Cadeira de Escritório Novo Tempo 1           

     Mesa de escritório Novo Tempo 1           

     
              

Laboratório 9 Biomedicina Imunologia Clínica Espectrofotômetro 
       1     

    Hematologia 
Clínica 

Centrífuga 
       1     

    Parasitologia 
Clínica 

Cuba de eletroforese 
       2     

    Genética e 
Biologia Molecular 

Fonte de eletroforese 
       1     

    Citologia Clínica Laminas escavadas 
     5 5     

    Microbiologia 
Clínica 

Centrífuga de micro-
hematócrito      1       

    Líquidos Corporais Homogenizador de 
sangue      1       

     Contador de células 
     5 5     

     Kit de Micropiptetas 
     2 2     

     Cabine biológica - 
PCR        1     

     Cuba de vidro para 
coloração de lâminas.      1 1     

     Lava Olhos 
     1       

     kit de vidrarias 
     50 50 50   
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Laboratório Cursos 
Disciplinas 
associadas 

Equipamentos 
existentes 

Marca/Modelo 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

     Balança Analítica 
     1       

     Ar condicionado 
Springer      2       

     Forno de microondas 
     1       

     Jarra de anaerobirose 
     1       

     Microscópios 
binoculares      5       

     Geladeira 
     2       

     Estufa de Secagem 
     1       

     Estufa de esterilização 
     1       

     Kits de vidraria 
(diversos)      100       

     Cabine biológica  
(Capela de Fluxo 
Laminar) 

 
      1     

 
 
 
 
 

9.3.3 Laboratórios Específicos no Campus II: área de Engenharias e Tecnologias 

 
 
Tabela - Laboratórios de Engenharia e Tecnologias: situação atual e previsão de expansão 

   
Laboratório 

Cursos Disciplinas Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Física, 
Metrologia. 

Engenharia de 
Produção; 

Física Geral e 
Experimental I e II, 

Paquímetro Paquímetro Mitutoyo – 6 
”   nônio 0;02mm e 0,01” 

9 
       

daniel.zaniqueli
Realce
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Laboratório 

Cursos Disciplinas Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Engenharia de 
Controle e 
Automação; 
Engenharia Civil. 

Metrologia Industrial, 
Termodinâmica, Física 
Experimental, 
Metrologia Mecânica. 

Paquímetro Paquímetro Digital – 6 ” 
Digimess nônio 0,01mm 
e  0,001” 

2 

       

Paquímetro Paquímetro Universal 
Kingtools 0,05mm e 
1/128”  

 
7 

       

Nível de Bolha Nível de bolha GP 
Stanley base com imã, 
12” 

1 

       

Micrometro Micrômetro externo 
Digimess de 0 a 25mm  
aprox. 0,01mm 

11 

       

Micrometro Micrômetro externo 
Digimess de 0 a 25mm   
aprox. 0,001mm 

1 

       

Micrometro Micrômetro externo 
Sttylus de 0 a 25mm  
aprox.  0.01mm 

 
1 

       

Micrometro Micrômetro externo 3B 
Scientific de 0 a 25mm 
aprox. 0,01mm 

6 

       

Esquadro de 
precisão 

Esquadro de precisão 
Mitutoyo tamanho: 
100x150mm 

8 

       

Suporte com 
base magnética 

Suporte com base 
magnética Digimess 

5 
       

Relógio 
Comparador 

Relógio Comparador 
Digimess capac. 10mm 
aprox.0,01mm 

2 

       

Relógio 
Comparador 

Relógio comparador 
Mitutoyo capac. 10mm 
aprox.  0,01mm 

1 

       

Relógio 
Comparador 

Relógio comparador 
Kingtools capac. 10mm 

1 
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aprox. 0,01mm 

Trena Trena Tramontina 3m 
10ft 

10 
       

Calibre de folga Calibre de folga Vonder 
0,05 a 1,00 mm 

4 
       

Transferidor de 
ângulos 

Transferidor de ângulos 
Feeling EL 

4 
       

Fonte de 
Alimentação 

Fonte de Alimentação 
elétrica, Sttylus – 3vac a 
12vac 

1 

       

Viscosímetro Viscosímetro de Stock 
Sttylus, completo 

1 
       

Densímetro  Densímetro Sttylus  
1 

       

Bomba de vácuo Bomba de vácuo AV12, 
Optika 

1 

   
  Medidor de 

temperatura 
Medidor digital de 
temperatura Peaktech 
5045 

1 

   
  Armário de aço Armários de aço com 

portas e fechaduras, 
dimensões: 75 x 160 cm 

2 

       

Bancada  Bancada de parede com 
quatro lugares 

2 

       

Bancada Bancada de centro com 
oito lugares 

1 
       

Bancada  Bancada de centro com 
4 lugares 

1 
   

  Lousa Lousa com 200 x 120 cm 1        

Cadeiras Cadeiras com estofado, 
giratória, encosto 

24 
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anatômico, com 
roldanas, sem braços. 

Mesa Mesa 180 x 100 cm 1    
  Cronômetro Cronômetro digital 

Hanhart “Stratos 2” 
1 

   
  Chave de fenda Chave de fenda  1 

       

Elétrica, 
Eletrônica, 
Automação.  

Engenharia de 
Produção; 
Engenharia de 
Controle e 
Automação; 
Engenharia Civil. 

Eletricidade para 
Engenharia de 
Produção, Automação, 
Metrologia Elétrica, 
Laboratório Eletro 
Eletrônica, Laboratório 
de Sistemas Digitais, 
Laboratório de 
Instrumentação, 
Laboratório de 
Automação, 
Microprocessador e 
Microcontrolador, 
Laboratório de 
Máquinas Elétricas, 
Laboratório de Controle 
I, Laboratório de 
Controle II, 
Eletrotécnica, 
Instalações Elétricas. 

Osciloscópio Osciloscópio Minipa 
MO1225  20MHz 5        

Fonte Fonte de Alimentação 
elétrica 0/32v Minipa 
MPL-1303M DC 5        

Fonte Fonte de Alimentação 
elétrica 0/32v Minipa  
MPL-3303M DC 3        

Gerador Gerador de Função DDS 
20 MHz Minipa MFG–
4221  2        

Protoboard Protoboard Minipa MP-
2420A 6        

Protoboard Protoboard Minipa 
EPB0053 10        

Voltímetro  Voltímetro Sttylus 8        

Amperímetro Amperímetro Analógico 
Sttylus 2        

Estação de 
Solda 

Estação de solda Hikari 
HK-936B 6        

Multipic Multipic Smart Radio 10        

Adaptador USB 
Wireless 

Adaptador USB Wireless 
Intelbras WBN 240 

4 
       

Switch  Switch 8 portas Fast 
Ethernet PoE Intelbras 

2 
       

daniel.zaniqueli
Realce
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SF 800 P 

Roteador Roteador Wireless base 
giratória Intelbras WRN 
240i 

2      

Testador Testador multifuncional 
de cabo de rede Multitoc 
NS 468 

2        

Computador Computador (gabinete) 
Itautec InfoWay 
Business, inclusive 
teclado, mause, monitor 
e estabilizador de 
voltagem. 

7 

 

      

Transformadores Transformadores Fontec 
500 mA 

4 
 

      

Multímetro Multímetro Digital 
Multimeter DT 830B 

19 
 

      

Chave teste Chave teste Starfer 100-
500v 

1 
 

    

Alicate Crimpador Modular 208 
R Multitoc 

2 
 

      

Alicate Alicate para corte de fios  5        

Alicate Alicate 8 ½” para 
Crimpar Terminais 
Isolados Top FL HT-301 3        

Alicate Alicate decapador de fios 
ViseGrip 1        

Lousa Lousa com 200 x 120 cm 1    
  Bancada Bancada de parede com 

oito lugares 1    
  Bancada Bancada de centro com 

doze lugares 1    
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Bancada  Bancada de centro com 
12 lugares 1    

  Mesa  Mesa metálica com 200 x 
100 cm 2    

  Cadeira Cadeiras com estofado, 
giratória, encosto 
anatômico, com 
roldanas, sem braços. 28    

  Armário de aço Armários de aço com 
portas e fechaduras, 
dimensões: 75 x 160 cm 3    

  Armário Armário guarda volume 
com 16 lugares 2    

  Mesa Mesa com 100 x 70 cm 1    
  Trena Trena tramontina 5m 1    
  Protótipo  Protótipo de instalações 

elétricas de baixa tensão 
em edificações.  1       

Concreto e 
Agregados, 
Solos, 
Hidráulica, 
Topografia, 
Desenho 
Técnico. 

Engenharia Civil. 

Mecânica dos Fluidos, 
Materiais de 
Construção II, 
Tecnologia das 
Construções I, 
Geotecnia e Obras de 
Terra, Tecnologia das 
Construções II, 
Topografia, Hidráulica, 
Mecânica dos Solos, 
Instalações Hidráulicas, 
Desenho Técnico para 
Engenharia.    

Serra Tico-tico Serra Tico-tico Bosch 
GST 100 BCE 

1  
      

Serra Tico-tico Serra Tico-tico Bosch 
GST 100 65E 

1  
      

Serra Tico-tico Serra Tico-tico Bosch 
GST 14,4 v 

1  
      

Prensa Prensa Elétrica 220v 
computadorizada 
Contendo 100 toneladas, 
inclusive acessórios. 

1  

      

Medidor Laser Medidor de distância, 
área, volume e ângulo. 
Bosch DLE 150 Laser 

1  
      

Nível a Laser Nível a Laser Bosch BL 
2L 

1  
      

daniel.zaniqueli
Realce
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Detector de 
Metais  

Detector de Metais 
Bosch D-Tect 100 

1  
      

Bateria Bateria reversa Bosch 
14,4 v 1,5 ah 

1  
      

Bateria Bateria reversa Bosch 
14,4 v 2,6 ah 

2  
      

Carregadores Carregadores Bosch AL 
2425 DV 7,2v-24v 2,5A 

6  
      

Prensa Prensa Hidráulica 
Bovenau 10t, inclusive 
bancada 

1  
      

Enxada Enxada com cabo de 
madeira 

2  
      

Pá Pá com cabo 2      

Esmeril Esmeril Ferrari Me-8 com 
mootor acoplado, 220v 

1  
    

Policorte  Policorte Ferreari 11”, 
inclusive motor 3cv, 220v 

1  
    

Betoneira Betoneira CSM – CS 150 
L, inclusive motor 1/3 cv 

1  
    

Desempenadeira Desempenadeira de 
Plástico 16x28 

2  
    

Serrote Serrote Manual 20” 1      

Esquadro Esquadro metálico, 
Banbu, 9” 

1  
    

Esquadro Esquadro metálico, 
Bambu, 13” 

1  
    

Desempenadeira Desempenadeira de 
madeira 

2  
    

Arco de Serra Arco de serra Famastil, 
inclusive lâminas 

1  
    

Colher de 
Pedreiro 

Colher de Pedreiro 
Famastil 9”  

2  
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Rebitadeira Rebitadeira Pop ps15 1      

Turquesa Turquesa São Romão 
AR10 

2  
    

Martelo Martelo Bola Tramontina 
Master, com cabo. 

1  
    

Martelo Martelo de Unha 
profissional, Famastil, 
com cabo.  

1  
    

Marreta Marreta ½ kg, com cabo 2      

Alicate Alicate de Pressão 
Gedore  

2  
    

Cortador de Piso Cortador de Piso 
Famastil, 90 cm 

1  
    

Nível de Bolha Nível de Bolha Stanley,  
base com imã, 12” 

2  
    

Nível de Bolha Nível de Bolha Loyal de 
Alumínio, 14” 

1  
    

Metro Metro de comprimento, 
plástico, Eco 

2  
    

Alicate Alicate Universal Gedore 2      

Paquímetro Paquímetrode Plástico, 
6” x 1/128” 

2  
    

Prumo Prumo de Centro 1      

 
Prumo 

Prumo de Parede 1  
    

Mangueira de 
Nível 

Mangueira de Nível 20 m 1  
    

Balança Balança tipo Ruberval 
Agram, inclusive jôgo de 
pesos, 5kg x 1g 

1  
    

Relógio 
comparador 

Relógio comparador 
Kingtools 10mm–0,01mm 

1  
    



FACULDADE DO SUL DA BAHIA 

206 

 

   
Laboratório 

Cursos Disciplinas Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

Peneira Peneira Lelas malha 
para feijão e arroz 

4  
    

Molde  Molde de corpo de prova 
para argamassa - 5 cm 
(diâmetro) x 10 cm 
(comprimento) 

24  

    

Molde Molde de 
corpo de prova para 
concreto - 10 cm 
(diâmetro) x 20 cm 
(comprimento) 

24  

    

Mascara de 
Proteção 

Mascara de 
Proteção para solda 
FOCUS - Clear Vision 
CV1000  

1  

    

Serra Tico-tico Serra Tico-
tico Bosch GST 65 BE 

1  
    

Parafusadeira Parafusadeir
a Bosch GSR 14,4 VE-2 

1  
    

Nível a Laser Nível a 
Laser Rotativo GRL 150 
HV Professional Bosch, 
inclusive tripé de 
alumínio BS200 

1  

    

Martelete Martelete 
Bosch GBH 4 DFE 

1  
    

Lixadeira Lixadeira 
Plitriz Bosch GWS 20 – 
U 

1  
    

Slump Test Kit Slump Test com pá, 
bastão, colarinho, cone, 
chapa de apoio. 

1  
    

Ferramentas Maleta de Ferramentas 
Mayle contendo 110 

2  
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peças 

Medidor de 
Distância 

Medidor de Distância 
Laser Bosch GLM 80 

1  
    

Parafusadeira Parafusadeira Bosch 
GSR 12-2, inclusive 
carregador e bateria 
reserva 

1  

    

Furadeira Furadeira Bosch GSB 13 
RE 

1  
    

Lixadeira Lixadeira Politriz Bosch 
GPO 14 E 

1  
    

Máquina de 
Solda 

Máquina de Solda 
Portátil Mac 155ED 
Bambozzi, 43ª, 220v, 
inclusive cabos. 

1  

    

Parafusadeira Parafusadeira Bosch 
GSR 12-1, bateria 

1  
    

Motor Motor de Indução 
Monofásico de Gaiola, 
Nova 1,5cv, 220v para 
vibrador 

1  

    

Mangote vibrador 
de Imersão 

Mangote vibrador de 
Imersão Caboflex 25 mm 
x 5 m   

1  
    

Parafusadeira Parafusadeira de 
Impacto Bosch GDR 10,8 
V-LI, bateria 

1  
    

Martelete Martelete Perfurador 
Bosch GBM 13-2 

1  
    

Parafusadeira Parafusadeira Bosch 
GSR 7,2-1, bateria, 
inclusive carregador.  

1  
    

Furadeira Furadeira de 1      
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impacto Bosch GBH 24v, 
bateria. 

Furadeira Furadeira Bosch GSR 6-
20 TE  

1  
    

Furadeira Furadeira Bosch GGW 
10 E 

1  
    

Parafusadeira Parafusadeira Bosch 
GDR 90 

1  
    

Parafusadeira Parafusadeira Bosch 
GSR 10,8 – 2 LI 

1  
    

Plaina Elétrica  Plaina Elétrica Bosch 
GHO 20-82 

1  
    

Lixadeira Lixadeira elétrica Bosch 
GSS 280 A 

1  
    

Serra Circular Serra Circular Bosch 
GKG 24v 

1  
    

Nível  Nível a laser Bosch GLL 
2, inclusive tripé de 
alumínio BS150 

1  
    

Agitador Agitador Eletromagnético 
de Peneiras para análise 
granulométrica Bertel, 
inclusive pares de hastes 
(25 cm e 40 cm) e 
fixador.  

1  

    

Peneiras Jôgo de peneiras 8”x 2” 
para agregados e solos, 
inclusive tampa e fundo 
(18 peças)   

1  

    

Fogão Fogão semi-industrial, 
Roa com duas bocas, 
inclusive botijão de gás. 

1  
    

Balança Balança Micheleti 300 kg 
x 100 g 

1  
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Morsa Torno de bancada, 
Forjasul 6 

1  
    

Prancheta Prancheta para desenho 
TUB 11/A BP-100 
TRIDENT 100 x80 cm, 
modelo funcional, com 
régua paralela de 100 
cm. 

  
 
20 

20    

Placa de vidro Placa de vidro 100 x 100 
x 5 mm, com superfície 
lisa 

  
2       

Proveta Proveta de plástico 1000 
ml, graduada 

 2 
      

   

Almofariz Almofariz completo, com 
mão de gral recoberta de 
borracha, capacidade 5 
kg.. 

  
1 

  
  

   

Cápsula  Cápsula de alumínio com 
tampa, diâmetro 40 x 20 
mm. 

  
44   

  

   

Cápsula  Cápsula de alumínio com 
tampa, diâmetro 60 x 40 
mm 

  
32   

  

   

Cápsula  Cápsula de porcelana, 
diâmetro 12 cm, 
capacidade 285 ml. 

  
1   

  

   
Pedra porosa Pera de borracha, 

número 10 
 1 

  
  

   
Funil  Funil de vidro com 

diâmetro 12 cm. 
 2 

  
  

   
Becker  Copo de Becker 600 ml, 

graduado. 
 2 

  
  

   
Escova  Escova com fios de nylon  2   
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Escova  Escova cilindrica para 
limpeza de recipiente 
Speedy Test 

 1 
  

  

   

Frasco de areia  Frasco de areia 
completo, inclusive cone, 
bandeja furada, 
talhadeira côncova de 
aço, talhadeira reta, 
concha. 

 1 

  
  

   

Permeametro  Permeametro de carga 
constante, diâmetro 6”, 
base em aço inox e 
corpo em acrílico, 
inclusive bureta, 
reservatório, proveta de 
vidro graduada 1000 ml e 
mangueira, peso 17 kg  

  
 
1 

  
  

   

Permeametro  Permeametro de carga 
variável, diâmetro 150 
mm, em aço zincado, 
inclusive bureta e 
conexões, peso 15 kg. 

  
 
1   

  

   

Molde CBR Molde CBR com 
diâmetro 6”, 10,20 kg, 
em aço zincado (corpo, 
colar, base perfurada, 
hastes roscadas e 
porcas borboletas). 

  
6 

  
  

   

Prato perfurado Prato perfurado com 
diâmetro 6”, 0,8 kg, em 
aço zincado e haste 
regulável em latão 

  
6 

  
  

   
Sobrecargas  Sobrecargas (peso 

anelar bipartido) com 
  

12 
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diâmetro 6”, 4,54 kg, em 
ferro fundido. 

   

Sobrecargas  Sobrecargas (peso 
anelar bipartido) com 
diâmetro 6”, 2,26 kg, em 
ferro fundido. 

  
12 

  
  

   

Soquete  Soquete manual com 
guia para CBR / Proctor, 
4,54 kg, 45,72 cm de 
queda livre, em aço 
zincado. 

  
1 

  
  

   

Extrator  Extrator manual 
hidráulico para amostras 
CBR / Proctor, 19,5 kg. 

 1 
  

  

   

Disco espaçador Disco espaçador com 
diâmetro 6”x 2” de altura, 
8,5 kg, em aço zincado. 

 6 
  

  

   

Sapata biselada Sapata biselada com 
diâmetro 6”, 1,3 kg, em 
aço zincado, para cravar 
molde CBR na extração 
de corpo de prova no 
campo. 

 1 

  
  

   

Caixa d’água Caixa d’água de 
polietileno, 300 litros, 
com fundo liso e 
nivelado, inclusive 
tampa. 

 1 

  
  

   

Filtro de papel Papel filtro, diâmetro 6”, 
com 100 unidades, para 
evitar aderência do corpo 
de prova no molde. 

 2 

  
  

   
Pá  Pá pequena (tipo 

jardineiro) 
 1 
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Marreta  Marreta 2 kg com cabo 

de madeira. 
 1 

  
  

   

Estufa  Estufa elétrica, 
temperatura 105 a 110 
graus celsius, com 45 x 
40 x 45 cm, 220v, 
monofásica. 

 1 

  
  

   

Pinça  Pinça (tipo tesoura) para 
estufa, com 22 cm, em 
aço inox. 

 1 
  

  

   
Picnômetro  Picnômetro de vidro 

(balão volumétrico). 
 1 

  
  

   

Escova  Escova com fios de 
bronze para limpeza de 
peneiras 

 2 
  

  

   

Tanque  Tanque para banho 
termoregulador, 
capacidade para até 6 
provetas de 1000 ml, 
220v – 50/60 Hz, peso 
20 kg. 

 1 

  
  

   

Dispersor  Dispersor de solos de 
bancada, inclusive copo 
com chicanas e hélice 
hexagonal, 220v – 50/60 
Hz, peso 4,7 kg.  

 1 

  
  

   
Proveta  Proveta de vidro, 

graduada, 1000 ml. 
 2 

  
  

   

Densímetro  Densímetro com bulbo 
simétrico, escala 
ASTM/AAHSTO 152H 

 2 
  

  

   

Indicador  Papel indicador de PH 
(faixa de 0 a 14), pacote 
com 100 tiras 

 2 
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Placa com tres 
pinos 

Placa com três pinos 
para limite de contração. 

 1 
  

  

   
Proveta  Proveta de vidro, 

graduada, 25 ml. 
 2 

  
  

   

Cápsula de 
contração 

Cápsula de contração, 
40 (diâmetro) x 10 
(altura) mm, em aço inox. 

 1 
  

  

   

Cuba de vidro Cuba de vidro, 50 
(diâmetro) x 25 (altura) 
mm 

 1 
  

  

   

Aparelho Casa 
Grande 

Aparelho Casa Grande, 
manual, com contador de 
golpes, inclusive cinzéis 
chato e curvo. 

 1 

  
  

   

cápsula Cápsula de porcelana, 
16 cm (diâmetro), 580 
ml. 

 2 
  

  

   
amalgador Amalgador de borracha, 

300 ml. 
 1 

  
  

   

Placa de vidro Placa de vidro, com 
superfície esmerilhada, 
300 x 300 x 5 mm. 

  
2   

  

   

Cilindro 
comparador 

Cilindro comparador 
(gabarito), 3 (diâmetro) x 
100 (comprimento) mm. 

 1 
  

  

   
Curva francesa Curva francesa, 24,5 cm.  1   

  

   

Prensa de 
adensamento 

Prensa de adensamento, 
versão didática 
econômica, com uma 
célula (tipo ortigão) de 20 
cm² e diâmetro 50,5 cm, 
inclusive jôgo de pesos e 
pedras porosas com 
diâmetro 50,5 cm, com 

  
 
 
1 
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mesa de apoio, peso 130 
kg. 

   
Serra tico tico Serra tico tico GST 

120BE 
1  

  
  

   
Serra tico tico Serra tico tico GST 24V 1    

  

   

Parafusadeira  Parafusadeira GSR 
ProDrive, inclusive 
carregador e bateria 

1  
  

  

   
Carregador  Carregador AL1450DV 

Bosch  
1  

  
  

   
Carregador  Carregador AL1411DV 

Bosch 
1  

  
  

   
Bateria  Bateria reserva 12v 

Bosch 
1  

  
  

   
Espátula  Espátula 20 cm 4    

  

   
Espátula  Espátula 15 cm 2    

  

   
Espátula  Espátula 10 cm 2    

  

   
Pincel  Pincel de pelo 3” 2    

  

   

Aparelho de 
Vicat 

Aparelho de Vicat, 
inclusive agulha de Vicat, 
sonda de Tetmajer, placa 
de vidro 10 x 10 cm, 
molde cilindrico 

1  

  
  

   
Frasco de 
Chapman 

Frasco de Chapman 1  
  

  

   

Termometro Termometro digital tipo 
espeto com alarme 
Incoterm 

2  
  

  

   

Termometro Termometro digital 
modelo TH-1300 
Instrutherm 

1  
  

  

   
Cronometro Cronometro digital 1    
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CD2800 Instruterm 

   

Speed Tester Kit Speed Tester Fortest, 
completo, inclusive 
maleta 

1  
  

  

   
Régua Régua de alumínio com 

200 cm 
1  

  
  

   
Serra esquadria Serra esquadria GKG 

24v Bosch 
1  

  
  

   
Carrinho de mão Carrinho de mão  1    

  

   

Mesa  Mesa metálica de centro 
com 200 x 100 cm, 
inclusive forro de 
borracha lisa 5 mm 

 
6 

 

  
  

   

Mesa  Mesa metálica de parede 
com 200 x 70 cm, 
inclusive forro de 
borracha lisa 5 mm 

 
2 

 

  
  

   
Armário  Armário metálico guarda 

volume com 16 lugares 
2  

  
  

   

Computador  Microcomputador Itautec, 
inclusive gabinete, 
mouse, teclado, monitor 
e estabilizador. 

1  

  
  

   
Bandeja  Bandeja metálica 60 x 40 

x 5 cm 
10  

  
  

   
Recipiente  Recipiente metálico 45 x 

45 x 30 cm 
1  

  
  

   
Recipiente  Recipiente metálico 30 x 

30 x 15 cm 
1  

  
  

   
Recipiente  Recipiente metálico 30 x 

30 x 20 cm 
1  

  
  

   
Balde  Balde metálico 10 litros, 

graduado 
2  
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Laboratório 

Cursos Disciplinas Equipamento Especificação 
Quantidade 
atual 

2014 2015 2016 2017 2018 

   

Protótipo 
hidráulico 

Protótipo de instalações 
hidráulicas (água fria, 
água quente, esgoto 
sanitário) em edificações. 

  
 
1 

  
  

   

Bancada 
hidráulica 

Bancada hidráulica 
didática, econômica, com 
150 cm, para 
experimentos em 
condutos fechados 
(pressão, vazão, perda 
de carga distribuida e 
perda de carga 
localizada.  

  
 
 
1 

  
  

   

Informática Laboratório de 
informática, inclusive 
programa específico para 
desenho arquitetônico.  

1  
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9.4 BIBLIOTECA  

 

 

A Biblioteca Santa Clara atende a categoria escolar e universitária. A biblioteca 

tem como finalidade básica oferecer suporte informacional aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão, atendendo alunos, professores, pesquisadores, 

funcionários e comunidade em geral promovendo a disseminação da 

informação. Para tanto, possui biblioteca digital online de serviço público e 

está ligada à rede mundial internet. 

A Biblioteca da Faculdade do Sul da Bahia tem como objetivo facilitar o 

ensino, fornecendo o material bibliográfico adequado tanto para uso do corpo 

docente, discente e técnico-administrativo, quanto como para a comunidade externa, 

desenvolvendo nos usuários o hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, 

enriquecimento das experiências pessoais e culturais. 

A Biblioteca da Faculdade do Sul da Bahia – FASB é gerida por um 

bibliotecário, Cristiano Lunardi Ribas, inscrito no Conselho Regional de 

Biblioteconomia sob o número de registro CRB-5/1606. Para o atendimento às 

atividades acadêmicas, o setor conta com um quadro de funcionários de 15 

funcionários, incluindo o bibliotecário.  

 

 

9.4.1 Política Organizacional 

 

Política Interna de Seleção e Aquisição de Acervo 

 

A Política Interna de Seleção e Aquisição de Acervo está baseada na 

Política Adotada pela Instituição para Atualização do Acervo e no Regimento Interno 

da Biblioteca. 
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A Comissão de Seleção e Aquisição será composta por três membros: 

dois bibliotecários e um funcionário da empresa.  Eles selecionarão os formulários 

com as sugestões e encaminharão para a Comissão de Aquisição, que poderá ser 

composta pelos mesmos membros, em seguida encaminhados à Direção 

Administrativa para aval. Não há receita estipulada para compra de livros. 

A Aquisição e Seleção consiste basicamente em adquirir toda a ementa 

básica e avaliar a bibliografia complementar de acordo com o Capítulo II – Do 

Processo de Seleção e do Capítulo IV – Do Processo de Aquisição; em seguida, 

analisa-se, as sugestões dos usuários com base no Art. 16 do Regimento. 

          

* Transcrição do Regimento Interno na parte direcionada ao Acervo: 

 

(...) 

TÍTULO II 

Do Uso e Conservação do Acervo e dos Recursos para Seleção e 

Aquisição 

Art. 11.  As entidades Mantenedoras do Sistema de Bibliotecas 

disponibilizarão os recursos necessários à aquisição de livros, periódicos, 

multimeios, dentre outros que constituirão o plano de desenvolvimento, atualização e 

enriquecimento do seu acervo. Para isso, comprometem-se a destinar um valor 

semestral para o investimento do acervo da Biblioteca, priorizando a ementa básica. 

Art. 12. As aquisições também serão realizadas através de doações e 

permutas. 

i. aquisição por doação será submetida à avaliação pela Comissão de Seleção 

e Aquisição para aproveitamento ou repasse para outras instituições; 

ii. aquisição por permuta será efetuada conforme os critérios e interesses das 

Instituições de Ensino Superior. 

Art. 13. Fica delegada a Comissão de Seleção e Aquisição a 

responsabilidade pelas aquisições de novo títulos, a fim de complementar o acervo 

da biblioteca, em função da: demanda e aumento de usuários, do atendimento às 

necessidades dos cursos e das sugestões dos coordenadores e docentes (com base 

na ementa básica e nas exigências legais do Ministério da Educação). 
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Art. 14. O acervo será submetido a uma triagem anual – no recesso de 

julho - para que seja feito o descarte (doação, permuta, eliminação), acertos e 

substituição do material: extraviado, danificado, contaminado e ultrapassado. Esta 

triagem será feita pela Comissão de Descarte e constará no relatório anual da 

Biblioteca. 

Art. 15. A aquisição de publicações por compra será mediante aval da 

Diretoria da Fundação Francisco de Assis, de acordo com a solicitação levantada 

pela Comissão de Seleção e Aquisição junto aos Coordenadores de Curso, Corpo 

Docente e Discente para atender a demanda. A quantidade de títulos e exemplares 

a ser adquirido será de acordo com as necessidades da ementa básica, e se 

possível, complementação das disciplinas de acordo com o valor disponível para a 

aquisição. 

Parágrafo único. A aquisição irá priorizar as áreas indicadas pelos 

Coordenadores de Curso, levando em consideração a atualização de cada 

disciplina. 

Art. 16. De acordo com o orçamento disponível para a compra, as 

sugestões serão analisadas pela Comissão de Seleção e Aquisição conforme a 

seguinte hierarquia: 

i. diretoria e bibliotecários(as); 

ii. coordenadores de curso; 

iii. corpo docente; 

iv. corpo discente; 

v. demais usuários. 

Parágrafo único. Qualquer usuário poderá dar sugestão quanto à compra 

de publicações. Deverá ser por escrito na pasta de sugestões que se encontra no 

balcão de atendimento da Biblioteca. 

Art. 17. Para que o acervo seja preservado o usuário se compromete a: 

i. manter as mãos limpas ao manusear todo o material do acervo, bem como, 

utilizar ambas as mãos para manuseio dos mesmos; 

ii. não retirar os livros das estantes, puxando-os pela borda superior da 

lombada; 

iii. evitar dobrar e enrolar os materiais; 

iv. não colocar clips, grampos, alfinetes, embalagens de doces, etc., como marca 

páginas de obras; 



FACULDADE DO SUL DA BAHIA 

220 

 

v. evitar umedecer os dedos com saliva ou qualquer outro tipo de líquido para 

virar as páginas de uma obra; 

vi. não comer ou beber enquanto faz manuseio das obras; 

vii. após o uso, deixar os livros ou qualquer outro material consultado em cima da 

mesa, para que somente os auxiliares reponham em seus devidos locais; 

viii. durante o uso de obras não deixá-los tortos nas estantes, deixá-los sempre na 

vertical, ou na horizontal sobre as mesas; 

ix. evitar sobrepor livros abertos, pois danifica a costura e/ou colagem da 

lombada; 

x. não sublinhar, grifar ou destacar as folhas do livro com qualquer tipo de 

material. 

Parágrafo único. O usuário que não atender às normas estabelecidas 

neste artigo ficará sujeito às penalidades previstas no Capítulo III. 

(…)                                     
               

 

9.4.2 Estrutura Física da Biblioteca 

 

A Faculdade do Sul da Bahia possui duas unidades de funcionamento, 

sendo uma unidade denominada Campus I, localizada à Rua Sagrada Família, nº 

120, Bairro Bela Vista e a outra denominada Campus II está localizada à Avenida 

General Salgado Viana, nº 364, Bairro Mirante do Rio. As duas bibliotecas possuem 

um total de área física: 878,36 m², organizadas conforme descrição a seguir: 

Campus I - Biblioteca Central 

Área física: 391,16 m²  

01 hall de empréstimo; 

01 hall de consulta, leitura e pesquisa; 

02 halls de acervos; 

01 hemeroteca; 

07 cabines para estudo em grupos; 

02 salas de Processamento Técnico e Referências; 

01 sala de Contação de Histórias e Literatura Infantil; 
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01 espaço de Conservação e Recuperação de Acervo; 

01 espaço para consulta a Internet  

 

EQUIPAMENTOS: 

03 computadores no balcão de empréstimo 

05 computadores no processamento técnico 

02 computadores ligados à Internet e a consulta ao acervo para usuários 

01 impressora HP Deskjet 

01 impressora Laser 

02 impressoras de cupom fiscal 

33 estantes conjugadas 

22 estantes individuais 

02 revisteiros de aço 

03 mostruários de livros em madeira 

01 mostruário de fitas de vídeo em madeira 

02 carrinhos de reposição de livros 

05 armários de aço 

01 arquivo horizontal 

03 guarda-volumes com 6 portas 

14 mesas circulares 

03 mesas de escritório 

03 mesas individuais 

02 mesas redondas infantis 

08 cadeiras infantis 

97 cadeiras 

02 bancadas em madeira para computadores 
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01 balcão de atendimento em madeira 

02 acentos puffs 

08 aparelhos de ar-condicionado 

01 escaninho com 25 compartimentos 

01 bebedouro 

06 baias de estudo individual 

 

Campus II - Biblioteca Setorial 

Área física: 487,20m²     

01 hall de entrada/ Guarda volumes; 

01 salão de consulta, leitura e pesquisa; 

01 hall de acervo; 

01 hemeroteca; 

01 hall sociocultural; 

08 cabines para estudo em grupos; 

01 sala de Processamento Técnico e Referências; 

01 sala de estudo em grupo, palestras e multimeios; 

01 espaço para consulta a Internet. 

 

EQUIPAMENTOS:        

03 computadores ligados à Internet e a consulta ao acervo para usuários 

03 computadores no balcão de empréstimo 

01 computador no processamento técnico 

02 computadores Biblioteca Virtual em Saúde 

02 impressoras cupom fiscal 

01 impressora deskjet 
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01 televisão 20”  

01 aparelho de DVD 

01 aparelho de vídeo cassete 

36 estantes conjugadas 

01 revisteiro de aço 

01 carrinho de reposição de livros 

14 mesas circulares 

02 mesas de escritório 

05 mesas para computador 

122 cadeiras 

01 arquivo horizontal 

01 bancada pequena 

01 balcão de madeira com armários 

02 escaninhos com 37 compartimentos 

04 aparelhos de ar-condicionado 

01 mostruário de madeira 

02 acentos puffs 

01 mesinha de centro 

01 mesa individual 

06 baias de estudo individual 

 

9.4.3 Acervo Geral  

 

A Biblioteca Santa Clara conta com um acervo de: 

ACERVO  
UNIDADE I UNIDADE II 
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TÍTULOS  EXEMPLARES  TÍTULOS EXEMPLARES  

CD’s 388 514 102 324 

DVD`s 228 242 171 188 

LIVROS 3.140 13.237 2.901 13.320 

TCC 629 679 327 334 

TOTAL  4.385 14.672 3.501 14.166 

* Números de periódicos e títulos dos mesmos estão especificados em 

acervo de periódicos. 

ACERVO GERAL DAS DUAS UNIDADES [Sistema AULA] 

Títulos  7.886 

Exemplares  28.838 

 

A Biblioteca Santa Clara conta com o acervo da BIBLIOTECA FRANCISCO 

DE ASSIS (Educação Infantil ao Curso Técnico) como acervo complementar aos 

seus usuários: 

ACERVO  TÍTULOS EXEMPLARES  

CDs 138 149 

DVD`s 29 29 

LIVROS 6.284 11.525 

REVISTA EM QUADRINHO 164 295 

TOTAL 6.615 11.998 

 

 

ACERVO GERAL DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS 

DA FUNDAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS [Sistema AULA] 

Títulos  14.501 

Exemplares  40.836 
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ACERVO DE PERIÓDICOS 

 → Periódicos: 131 (semanal, quinzenal, esporádico, etc.) 

TIPO QUANTIDADE 

ASSINATURAS DE REVISTAS CORRENTES 35 

ASSINATURA DE REVISTAS NÃO CORRENTES 96 

TOTAL DE PERÍODICOS 131 

 

TABELA CNPQ 

1. Ciências Exatas e da Terra 

Informática 

 A Rede  

 Info Exame 

 InformationWeek  

 PC World 

 Revista de Informática: teórica e aplicada  

 Exacta: Publicação Científica de Ciências Exatas  

2. Ciências Biológicas 

Biomedicina 

 Jornal Brasileiro de Patologia 

 Revista Brasileira de Engenharia Biomédica  

 Revista Brasileira de Análises Clínicas  

 Revista do Biomédico  

 Revista Laes-Haes  

 Revista Newslab  
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 Revista Panamericana de Infectologia  

3. Engenharias 

Engenharias  

 O mundo da Usinagem  

 Mundo Logística 

 Pesquisa Operacional  

 Revista ABENGE  

 Revista Gestão & Produção  

 Revista Produção  

 Revista Tecnologia  

 ABCM Engenharia   

 Metal Mecânica   

 Corte e Conformação  

 MM Máquinas  

 Revista Engenharia  

 Plástico Industrial   

 Mecatrônica Atual   

 Mecatrônica Fácil  

 Mecânica Online – (on-line)  

 Revista Minerva – Pesquisa e Tecnologia  (on-line)  

 

Tecnologia em Petróleo e Gás 

 Brasil Energia  

 Macaé OFFSHORE  

 Petro & Química  

 Solos e Rochas  

 TN Petróleo  

 Vitória Petróleo e Gás  
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4. Ciências da saúde 

Enfermagem  

 Enfermagem em Foco 

 Epidemiologia e serviços de Saúde 

 Prática Hospitalar 

 Radis 

 Revista Brasileira de Enfermagem 

 Revista de Enfermagem Nursing 

 Revista Latino Americana de Enfermagem 

 

6. Ciências Sociais Aplicadas 

Direito 

 Cadernos da Escola do Legislativo  

 Série Pensando o Direito 

 Veredictum (produção interna) 

 Revista Brasileira do Direito das Famílias e Sucessões 

 Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 

 Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor. 

 Revista Magister de Direito do Trabalho 

 Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal 

 Revista dos Tribunais 

 Revista Jurídica Consulex 

 Prática Jurídica 

 

Ciências Contábeis 

 Fenacon em serviços  

 Mensário do contabilista   

 RBC: Revista Brasileira de Contabilidade  
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Administração/ Marketing/ Economia/ Recursos Humanos 

 Exame  

 Harvard Business Review 

 HSM Management: Informação  e Conhecimento para Gestão Empresarial  

 RAE: Revista de Administração de Empresas  

 Revista Brasileira de Administração  

Comunicação Social 

 Campus Repórter   

 Comunicação e Comunidade  

 Comunicação e Educação 

 Comunicação e Inovação  

 Comunicação e Sociedade 

 Communicare  

 Comunicarte  

 Organicon 

 Revista Comunicação e Política 

 Revista de Comunicação Social UNIABC  

 Revista Comunicação  

 Revista Conexão  

 Vozes e Diálogo  

 Cadernos de Comunicação (on-line) 

 

7. Ciências Humanas 

Conhecimentos Gerais – Generalidades 

 Veja  

Educação 

 

 Criar: Revista de Educação Infantil  
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 Dialogia  

 Direcional Educador  

 Eccos: Revista Científica  

 Educação 

 Ensino Superior  

 REP : Revista de Ensino Particular  

 Revista Dialogia  

 Revista do Professor  

 

8. Linguística, Letras e Artes 

 

Letras 

 Acta Semiótica et Linguística  

 Revista Brasileira de Linguística  

 

9. Outros 

 

Ciências Sociais 

 

 Comunitárias: Revista da ABRUC  

 Mosaicum (produção interna) 

 Pesquisa Fapesp 

 

Agronegócios 

 Economia e Agro Negócio Rural  

 Economia e Sociologia Rural  

 Revista DBO  

 Revista Dinheiro Rural  

 Revista Panorama Rural  
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 Revista Rural  

 Revista Safra  

 

 

 

9.4.4 Serviços Oferecidos Pela Biblioteca: 

 

a) Horário de funcionamento: 

As Bibliotecas da Faculdade do Sul Da Bahia atendem diariamente de 

segunda-feira aos sábados nos seguintes horários: 

UNIDADE I 

De Segunda à Sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados de 8h às 13h.  

 

UNIDADE II 

De Segunda à Sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 22h e aos sábados de 

8h às 12h. 

 

b) Dos serviços oferecidos: 

 

 Consulta geral do acervo, acesso denominado LIVRE; 

 Consulta local de revistas, jornais, CDROM e internet; 

 Empréstimo domiciliar aos funcionários, corpo docente e discente; 

 Levantamento bibliográfico aos usuários; 

 Pesquisas através do COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica; 

 Apoio às pesquisas científicas e informais; 

 Circulação, divulgação e permuta de materiais informacionais, dos 

usuários internos e da comunidade; 

 Malote entre bibliotecas; 

 Atividades pedagógicas, dinâmicas de grupo e eventos socioculturais. 
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Caracterização dos serviços oferecidos pelas bibliotecas da IES em 

2014: 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Catálogo (do acervo) impresso disponível para consulta local SIM 

Acesso disponível pela Intranet aos serviços NÂO 

Acesso disponível pela Internet aos serviços SIM 

Acesso disponível pela Intranet ao acervo eletrônico NÃO 

Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico NÂO 

Acesso disponível pela Intranet aos catálogos NÃO 

Acesso disponível pela Internet aos catálogos SIM 

Participação em redes bibliográficas NÃO 

Comutação bibliográfica SIM 

Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos SIM 

Reserva da bibliografia usada nos cursos SIM 

Horário de funcionamento diário ininterrupto SIM 

Acervo aberto, possibilitando ao usuário o manuseio do acervo SIM 

Acesso para portadores de necessidades especiais* SIM 

Capacitação de Usuários SIM 

Pesquisa bibliográfica SIM 
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Página web da biblioteca SIM 

 

 

 

c) Dos eventos: 

 

- Campanha interna de preservação do acervo; 

- Elaboração das fichas catalográficas. 

 

Dados de Processamento: 

 

A Biblioteca da Faculdade do Sul Da Bahia, para atender seus usuários 

de forma eficaz e manter seu acervo conforme o padrão exigido pela legislação, 

organiza seus trabalhos da seguinte forma:  

a) O sistema de classificação adotado na Biblioteca é o Sistema de 

Classificação Decimal de Dewey (CDD).  

b) Para o acervo do curso de Direito, adota-se a Classificação Decimal de 

Direito (DORIS).   

c) A catalogação se faz conforme o Código de Catalogação Anglo-

Americano (AACR2).   

d) Na automação e informatização do Acervo, utiliza-se um software, 

Automação Lógica Acadêmica – AULA que gerencia as informações 

técnico-científica e possibilita o armazenamento, a atualização, 

recuperação e disseminação de informação de forma simples e rápida 

assim como o sistema de empréstimos do acervo. O sistema também 

gerencia outros setores da Faculdade como o acadêmico e o financeiro. 

 

Dados de Frequência:  

Número total de frequência das bibliotecas em 2014, Campus I e II.  
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Campus I Campus II 
Total de 

frequência 

37.699 22.829 60.528 

 

Dados de Consulta:  

Número total de consultas das bibliotecas em 2014, Campus I e II.  

Consulta 

Campus I 

Consulta 

Campus II 
Total de consultas 

4.244 1.931 6.175 

 

Dados dos Empréstimos:  

 

Número total de empréstimos das bibliotecas em 2014, Campus I e II.  

Empréstimo para 

comunidade interna (1) 

Empréstimo para a 

Comunidade Externa (2) 
Total de Empréstimos 

   

 

9.4.5 Recursos Humanos da Biblioteca 

 

O quadro de pessoal conta com 01 bibliotecário, Bacharel em 

Biblioteconomia, com Registro no Conselho Regional, 09 funcionários e 04 

estagiários. 

Bibliotecário: Cristiano Lunardi Ribas – CRB-5 1606 

Assistente de biblioteca: Mislene Silva Zacarias 

 

Unidade I 
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Auxiliares de biblioteca 

Alana Santos de Oliveira 

Dulce Helena de Fátima Alves (IFA) 

Gilbergson da Silva Batista 

Maria Luíza de Carvalho Madureira (IFA) 

Victor Ribeiro Benetti 

Wellington Pereira Santos 

Estagiários 

João Marco Pereira Carvalho 

Ysabelle Regina Costa Silva 

 

Unidade II 

Auxiliares de biblioteca 

Bianca da Silva 

Cleide Amélia dos Santos 

Estagiários  

Anderson Gabriel Dias Siqueira 

Luane Costa Silva 

 

Pessoal em exercício nas bibliotecas em 2015 

Grau de 

Formação 
Regime de 
Trabalho 

Bibliotecários 
Quadro 

auxiliar* 

Estagiários, 
bolsistas e 
monitores 

Fem Masc. Fem Masc Fem. Masc. 

Fundamental Regime CLT       



FACULDADE DO SUL DA BAHIA 

235 

 

incompleto 
Outros 

Tipos 

Contratos 

      

Fundamental 

Regime CLT       

Outros 

Tipos 

Contratos 

      

Médio 

Regime CLT   5 2   

Outros 

Tipos 

Contratos 

    2 2 

Graduação 

Regime CLT   1 1   

Outros 

Tipos 

Contratos 

      

Especialização 

Regime CLT  1     

Outros 

Tipos 

Contratos 

      

Mestrado 

Regime CLT       

Outros 

Tipos 

Contratos 

      

Doutorado Regime CLT       
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Outros 

Tipos 

Contratos 

      

 

 

 

10 ATENDIMENTOS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Para tratar especificamente da educação dos alunos com deficiência, o 

primeiro desafio que temos a vencer é a questão da acessibilidade. Acessibilidade 

implica vencer as barreiras arquitetônicas, curriculares e atitudinais.  

 

Espaço inclusivo no ensino na FASB 

Atendendo ao disposto no Decreto presidencial nº 5296 de 02 de 

dezembro de 2004, estão elencados abaixo os principais requisitos necessários para 

a promoção da acessibilidade dos alunos com deficiência, a FASB: 

I - no que concerne a alunos portadores de deficiência visual, 

compromisso formal da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno 

conclua o curso:  

a) de manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, 

impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas 

de leitura, scanner acoplado a computador;  

b) de adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em 

braile e de fitas sonoras para uso didático; 
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II - quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, compromisso 

formal da instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o 

curso: 

a) de propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de 

sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno;  

b) de adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico;  

c) de estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em 

que o estudante estiver matriculado;  

d) de proporcionar aos professores acesso à literatura e informações 

sobre a especificidade linguística do portador de deficiência auditiva.  

 

Na legislação nacional (Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/01), 

existem metas explícitas para a melhoria das condições de acessibilidade aos 

deficientes físicos nas Instituições de Ensino. Para além do que propõe a legislação, 

por ter a diversidade humana como um valor, a Faculdade do Sul da Bahia – FASB 

assume seu compromisso com a inclusão social, efetuando mudanças fundamentais 

não apenas na adequação do espaço físico, mas sobretudo no desenvolvimento de 

atitudes de sua comunidade, por entender que são as ações concretas e formativas 

que efetivamente contribuem para a construção de um novo tipo de sociedade. 

Nesse sentido, propõe a reserva de vagas de seu corpo técnico-administrativo a 

pessoas deficientes, ao mesmo tempo em que tem procurado fazer alterações na 

infraestrutura da IES, com a implantação de equipamentos para melhor atender às 

pessoas com necessidades educacionais especiais. Muitas obras e adaptações 

foram realizadas nas instalações, com vistas a atender às necessidades de 

locomoção e conforto das pessoas deficientes, como, por exemplo, rampas de 

acesso; banheiros com barras de apoio; instalação de elevador para acesso às salas 

de aula e biblioteca; inclusão da disciplina de LIBRAS em todos os cursos ofertados 

na IES e curso livre de LIBRAS. Também possui vaga no estacionamento prioritário 

daniel.zaniqueli
Realce
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para o portador de necessidades físicas e carteiras especiais para atendimento a 

pessoas de mobilidade reduzida (obesos, gestantes, idosos, etc.).  

No Campus I, a FASB funciona em instalações locadas com estrutura 

vertical. Para isso, procura: 

a) atender os portadores de necessidades especiais nas salas de aula 

localizadas no térreo ou no prédio que tem acesso pelo elevador. 

b) reserva de vagas em estacionamento próximo ao campus; 

c) adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas;  

d) instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas;  

e) instalação de elevador para acesso às salas de aulas e biblioteca. 

No Campus II, com respeito a alunos portadores de deficiência física, as 

instalações prediais da FASB já comportam: 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas em estacionamento dentro do campus; 

c) construção de rampas com corrimãos, facilitando a circulação de 

cadeira de rodas;  

d) adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

e) colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

f) instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas;  

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, as instalações 

prediais já foram feitas de forma a não ter barreiras arquitetônicas que impeçam a 

movimentação dos portadores de necessidades especiais, com salas de aula com 

portas amplas, corredores espaçosos, rampas de acesso, banheiros totalmente 

adaptados, salas de aula bem iluminadas. 

daniel.zaniqueli
Realce
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Na educação superior, o debate sobre a inclusão se dá na discussão 

ampla do direito de todos à educação e na igualdade de oportunidades de acesso e 

permanência, com sucesso, nessa etapa de ensino. Para a FASB, assegurar a 

acessibilidade é uma questão de respeito às deficiências visual, auditiva, motora e 

intelectual, lembrando, também, de um grupo um pouco ignorado, ou seja, aquelas 

pessoas com mobilidade reduzida (obesos, mulheres em adiantado estágio de 

gestação, idosos). A FASB já tem adotado medidas importantes, como é o caso da 

inclusão em todos os cursos da disciplina LIBRAS, bem como a superação de 

barreiras arquitetônicas e, também, a promoção de condições tecnológicas para a 

inclusão das pessoas deficientes. No entanto, reconhece que ainda é necessário 

promover estudos que mobilizem a comunidade e que indiquem mudança de atitude 

no enfrentamento do preconceito.  

Arquitetonicamente, a Instituição revisou as adequações já realizadas 

com a construção de rampas de acesso; mas, visando à melhoria da qualidade da 

convivência acadêmica nos ambientes da IES, faz-se necessária a instalação de 

sistema de sinalizadores e de outros recursos.  

Além disso, precisam ser realizadas campanhas de conscientização para 

que o sentido social da inclusão, propugnado no Decreto nº 5296, seja ação 

permanente mediante:  

a) gerenciamento permanente das ações de acessibilidade;  

b) estímulo à inserção de conteúdos sobre acessibilidade nos projetos 

pedagógicos de cursos de graduação;  

c) acompanhamento psicopedagógico dos alunos com deficiência; 

d) metodologias de ensino para a quebra de barreiras aos alunos com 

deficiência e propor estratégias alternativas;  

e) ações de sensibilização e orientação à melhor forma de atender às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;  

f) condições diferenciadas para a realização de provas e para a realização 

dos cursos, respeitando as especificidades de cada pessoa.  

PROCESSO SELETIVO - A recomendação da FASB, com relação ao 

processo de seleção, propõe a partir da vigência deste PDI (2014-2018): 
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a) na elaboração do edital, expressar, com clareza, os recursos que 

poderão ser utilizados pelo vestibulando no momento da prova, bem como os 

critérios de correção a serem adotados pela comissão do vestibular; 

b) nos exames vestibulares, providenciar salas especiais para cada tipo 

de deficiência e a forma adequada de obtenção de respostas pelo vestibulando; 

c) na correção das provas, considerar as diferenças específicas inerentes 

a cada portador de deficiência, para que o domínio do conhecimento seja aferido por 

meio de critérios compatíveis com as características especiais desses alunos. 

 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO  

a) Estudantes com deficiência mental (intelectual) - Atividades para 

desenvolvimento dos processos mentais superiores, controle consciente do 

comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento 

abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, entre outros.  

b) Estudantes com deficiência auditiva ou surdez - Atividades em Libras 

(exploração em Libras do conteúdo trabalhado em sala); ensino da Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua. 

c) Estudantes com deficiência visual ou cegos Sistema Braille, Sorobã, 

orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos e não ópticos, atividades de 

vida autônoma; software de ampliação de tela e de leitura de texto, com ampliação 

flexível em vários tamanhos e sem distorção, ajuste de cores, otimização de foco, 

ponteiro e cursos; entre outros.  

c.1) Deficiência visual (cegueira)  

- solicitar a um aluno vidente que caminhe com o colega cego pela sala, 

fazendo-lhe notar as carteiras, mesa do professor, a lousa e outras referências, até 

que ele seja capaz de andar sozinho;  

- ler em voz alta o que escrever na lousa para que a aluno cego possa 

tornar notas e acompanhar o raciocínio;  

- estar ciente de que é mais lenta a leitura e a escrita em Braille do que a 

escrita comum;  
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- ter o cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou 

slides, quando usar, respectivamente, retroprojetor ou datashow;  

- permitir ao aluno cego gravar as suas aulas;  

- indicar, com precisão, o lugar exato, usando termos como: a sua frente, 

em cima etc., em vez de “ali”, “aqui”; 

- descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faça;  

- fazer uso da avaliação oral, caso necessário; - combinar com o aluno a 

melhor forma de elaboração dos instrumentos de avaliação (prova oral, prova 

transcrita em Braille ou com o auxílio de um ledor);  

- ter o cuidado de apresentar fitas de vídeo ou DVD dublados. 

c.2) Deficiência visual (baixa visão) 

- reservar um lugar na primeira fila, sem que tenha luz de frente; 

 - escrever na lousa com letras maiores, com maior espaço entre as 

palavras e as linhas;  

- combinar com o aluno o melhor tamanho de letra a ser digitado nas 

questões das provas; 

- descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faça; 

- fazer uso da avaliação oral, caso necessário; 

- ter a cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou 

slides, quando usar, respectivamente, retroprojetor ou datashow;  

 

d) Estudantes com surdocegueira  

Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-cego 

(utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto Moon (substitui as letras por desenhos 

em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos e figuras para designar os 

objetos e ações, entre outros.  

d.1) Deficiência auditiva: 

- reservar, sempre, um lugar à frente da sala que permita ao aluno 

deficiente auditivo perceber tudo que se passa no ambiente;  
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- explicar a matéria, certificando-se de que está bem de frente para o 

aluno; se possível fale em cima de um tablado - a maioria dos alunos deficientes 

auditivos faz leitura labial para complementar o entendimento sonoro;  

- apoiar a sua explicação em imagens e textos, facilitando, assim, a 

compreensão do conteúdo; 

- falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar;  

- não estranhar a pobreza do vocabulário porque as limitações de 

estrutura linguística são constantes; 

- escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria 

de provas, adiamento das mesmas e trabalhos (até mesmo a ausência do 

professor);  

- registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada, para que o aluno 

deficiente auditivo possa estudar em casa; 

- estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para uso do vocabulário pertinente à matéria que está sendo 

ensinada;  

- permitir o uso de dicionário durante a realização de avaliações;  

- adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; - ter acesso à literatura e a informações sobre a especificidade 

do aluno com deficiência auditiva;  

- manter uma iluminação parcial, durante a projeção de slides e 

transparências, para que o aluno deficiente auditivo possa ler os lábios do professor 

e saber o que está sendo explicado; 

- apresentar, sempre que possível, fitas de vídeo ou DVD legendados, 

caso não seja possível entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado;  

- diminuir ao máximo a quantidade de ruídos dentro de sala de aula, 

pedindo a compreensão da turma; 

- solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega deficiente auditivo 

quanto às suas dúvidas e, também, fornecer-lhe o conteúdo abordado em aula por 

escrito; 
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- arrumar as carteiras em semicírculo para que o aluno deficiente auditivo 

possa participar das discussões, utilizando como recurso a leitura labial. 

d.2) Surdez - quando da matrícula de um aluno surdo usuário de libras em 

algum curso da IES, manter o intérprete de libras em sala de aula; 

- não estranhar a pobreza do vocabulário, porque as limitações de 

estrutura linguística são uma constante;  

- escrever na lousa informações importantes, como: data, horário, matéria 

de provas, adiamento das mesmas e trabalhos (até mesmo a ausência do 

professor); 

- registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno 

surdo possa estudar em casa;  

- permitir o uso de dicionário durante a realização de avaliações;  

- adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico;  

- solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega surdo quanto às suas 

dúvidas e, também, fornecer-lhe a matéria tratada em aula por escrito;  

- apresentar, sempre que possível, fitas de vídeo ou dvd legendados e 

entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado;  

- falar devagar e suavemente, ao ritmo natural, e nunca gritar.  

e) Estudantes com transtornos globais de desenvolvimento - Uso do 

computador como auxílio à aprendizagem; PECS (sistema de comunicação através 

da troca de figuras); Método TEACCH (tratamento e educação para crianças autistas 

e com distúrbios correlatos da comunicação), entre outros.  

f) Deficiência física (paralisia cerebral) - permitir o uso de gravador 

durante a aula;  

- solicitar a um aluno que empreste os seus apontamentos para que o 

colega deficiente possa tirar cópia; 

- lançar mão de avaliação oral, caso o aluno tenha muita dificuldade na 

escrita; 
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- permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, onde 

são utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, caso necessário, 

participe apenas como observador;  

- organizar o espaço da sala de aula que possibilite uma boa circulação 

do aluno cadeirante.  

g) Deficiência mental  

A característica marcante do quadro de deficiência mental é um atraso no 

desenvolvimento global do indivíduo. Ele apresenta uma lentidão no seu 

desenvolvimento, consequentemente, no seu processo de aprendizagem. 

Entretanto, o aluno com deficiência mental pensa com lógica e raciocina:  

- levar o aluno a aprender os conteúdos de maneira mais ajustada às 

suas condições individuais; 

- valorizar a permanência deste aluno com os colegas e grupos que 

favoreçam o seu desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem;  

- introduzir atividades complementares às previstas; 

- introduzir atividades alternativas, além das planejadas para a turma;  

- modificar o nível de complexidade das atividades;  

- modificar a temporalidade para determinados objetivos e conteúdos;  

- adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário. 

g.1) Dislexia (distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, 

escrita e soletração) - explicar a matéria mais vagarosamente; 

 - repetir as informações mais de urna vez;  

- evitar atividades que envolvam memória imediata;  

- oferecer uma atenção individualizada;  

- escolher um aluno com bom desempenho e que possa atuar como um 

monitor; 

 - permitir que ele realize as provas ou testes oralmente; 

- aumentar para o aluno o tempo de realização da prova;  
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- incentivar o aluno a restaurar a confiança em si próprio, valorizando o 

que ele gosta e faz bem feito;  

- ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar os erros; 

- valorizar o esforço e interesse do aluno;  

- respeitar o seu ritmo, como ele tem dificuldade de linguagem, ele, então, 

tem problemas de processamento da informação, ele precisa de mais tempo para 

pensar, para dar sentido ao que ele viu e ouviu;  

- certificar-se de que seu aluno pode ler e compreender o enunciado ou a 

questão; caso contrário, leia as instruções para ele;  

- levar em conta as dificuldades específicas do aluno e as dificuldades da 

língua portuguesa, quando corrigir os deveres;  

- dar instruções e orientações curtas e simples que evitem confusões e 

dicas específicas de como o aluno pode aprender ou estudar a sua disciplina;  

- esquematizar o conteúdo das aulas, para que ele possa entender os 

principais conceitos da matéria, mediante esquemas claros e didáticos;  

TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) - prestar 

atendimento individualizado a este aluno;  

- permitir avaliação oral;  

- permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo maior do que 

para os outros alunos;  

- procurar entender a sua produção textual, uma vez que tem dificuldade 

em leitura e escrita;  

- buscar meios que o levem a completar a tarefa solicitada, pois não é 

persistente. 
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11 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

 Receitas 2014 2015 2016 2017 2018 

Anuidades/Mensalidades 
  

13.836.432,01  
 

14.706.640,51  
  

15.844.531,09  
  

17.006.494,12  
  

18.254.525,25  

Taxas/Secretaria 
          

36.219,82  
         

38.682,77  
          

41.390,56  
          

44.246,51  
          

47.122,53  

Financeiras 
          

60.522,70  
         

64.638,25  
          

69.162,93  
          

73.935,17  
          

78.740,95  

Serviços 
          

25.823,04  
         

27.579,01  
          

29.509,54  
          

31.545,70  
          

33.596,17  

Diversos (Recup. de 
crédito) 

       
720.758,85  

       
769.770,45  

        
823.654,38  

        
880.486,53  

       
937.718,16  

RECEITA BRUTA 
  

14.679.756,42  
15.607.310,9
9  

  
16.808.248,50  

  
18.036.708,03  

  
19.351.703,06  

Descontos 
       

974.924,94  
    

1.041.219,84  
    

1.114.105,22  
    

1.190.978,48  
    

1.268.392,09  

Bolsas/Descontos 
       

410.442,22  
       

438.352,29  
        

468.160,25  
        

499.995,14  
       

533.994,81  

Bolsas 
       

192.528,82  
       

205.620,78  
        

220.014,23  
        

235.195,22  
       

250.482,91  

Bolsas PROUNI 
       

427.368,38  
       

456.429,43  
        

488.379,49  
        

522.077,67  
       

556.012,72  

Inadimplência 
    

1.798.184,31  
    

1.920.460,84  
    

2.054.893,10  
    

2.196.680,73  
    

2.339.464,97  

TOTAL DESCONTOS 
    

3.803.448,67  
    

4.062.083,18  
    

4.345.552,29  
    

4.644.927,24  
    

4.948.347,50  

Receita Operacional 
  

10.876.307,75  

 
11.545.227,8

1  
  

12.462.696,21  
  

13.391.780,79  
  

14.403.355,56  

Despesas           

1. Pessoal           

Docentes 
    

3.720.217,27  
    

3.980.632,48  
    

4.259.276,75  
    

4.604.278,17  
    

4.968.016,14  

Técnicos e Administrativo 
       

931.488,27  
       

996.692,45  
    

1.066.460,92  
    

1.152.844,26  
    

1.243.918,95  

Encargos 
    

1.636.994,54  
    

1.751.584,16  
    

1.874.195,05  
    

2.026.004,85  
    

2.186.059,23  
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Sub-total 
    

6.288.700,08  
    

6.728.909,09  
    

7.199.932,72  
    

7.783.127,28  
    

8.397.994,32  

2. Operacional           

Fornecedores 
       

293.631,50  
       

313.598,44  
        

335.550,33  
        

358.703,31  
       

382.019,02  

Marketing 
       

176.382,49  
       

188.376,50  
        

201.562,85  
        

215.470,69  
       

229.476,28  

Sub-total 
       

470.013,99  
       

501.974,94  
        

537.113,18  
        

574.174,00  
       

611.495,30  

3.Despesas 
Administrativas           

Água/Energia/Telefone 
       

940.418,66  
    

1.004.367,13  
    

1.074.672,82  
    

1.148.825,25  
    

1.223.498,89  

Aluguel 
       

575.100,00  
       

614.206,80  
        

657.201,28  
        

702.548,16  
       

748.213,79  

Jurídica/Contábil/A.Técnic
a 

       
157.914,35  

       
168.652,53  

        
180.458,20  

        
192.909,82  

       
205.448,96  

Sub-total 
    

1.673.433,01  
    

1.787.226,46  
    

1.912.332,30  
    

2.044.283,23  
    

2.177.161,64  

4. Despesas Financeiras           

Financiamentos 
       

200.000,00  
         

80.000,00  
        

150.000,00  
        

110.000,00  
       

100.000,00  

Encargos 
          

69.167,28  
         

73.870,65  
          

79.041,60  
          

84.495,47  
          

89.987,67  

Sub-total 
       

269.167,28  
       

153.870,65  
        

229.041,60  
        

194.495,47  
       

189.987,67  

5. INVESTIMENTO           

Mobília 
          

20.050,35  
         

23.057,90  
          

28.822,38  
          

36.027,98  
          

46.836,37  

Reformas 
       

186.408,98  
       

199.084,80  
        

213.020,73  
        

227.719,16  
       

242.520,91  

Salas de aula 
    

1.256.788,52  
    

1.382.467,37  
    

1.506.889,44  
    

1.627.440,59  
    

1.757.635,84  

Laboratórios 
       

328.653,23  
       

351.001,65  
        

375.571,76  
        

401.486,21  
       

427.582,82  

Biblioteca 
            

9.647,18  
         

10.303,19  
          

11.024,41  
          

11.785,09  
          

12.551,12  

Acervo 
          

96.956,57  
       

103.549,61  
        

110.798,09  
        

118.443,15  
       

126.141,96  

Equip. Informática                                                  
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12.152,16  12.978,51  13.887,00  14.845,21  15.810,15  

Computadores 
       

188.872,40  
       

207.759,64  
        

228.535,60  
        

251.389,16  
       

276.528,08  

Diversos 
          

25.000,00  
         

26.700,00  
          

28.569,00  
          

30.540,26  
          

32.525,38  

Sub-Total  
    

2.124.529,39  
    

2.316.902,67  
    

2.517.118,41  
    

2.719.676,81  
    

2.938.132,63  

6. OUTROS           

Treinamento 
            

8.142,00  
         

10.500,00  
          

15.600,00  
          

18.500,00  
          

25.700,00  

Pesquisa e Extensão 
2

8.755,00 
3

0.700,00 
3

5.000,00 
3

9.200,00 
4

2.728,00 

Eventos 
1

3.567,00 
1

5.144,00 
1

6.558,00 
1

8.324,00 
2

0.156,00 

Sub-total 
5

0.464,00 
5

6.344,00 
6

7.158,00 
7

6.024,00 
8

8.584,00 

TOTAL 
                   

0,00  
                 

0,00  
                    

0,00  
                    

0,00  
                    

0,00  

 

 

 




