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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O PDI da Faculdade ITEC – 2019 a 2022, na sua estruturação, procurou atender 

o disposto no artigo 16 do decreto nº 5.773, de 2006, bem como os Pressupostos 

Básicos e a Orientação Geral dada pelo MEC no documento “Instruções para 

Elaboração de Planos de Desenvolvimento Institucional”.  

Na sua substância, as principais fontes de pesquisa foram: Constituição Federal 

de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB; Decreto nº 5.773 de 

2006; Portaria Normativa nº 40 de 2007; instrumentos de avaliação institucional e de 

curso de graduação. 

O presente documento pretende apresentar sua proposta e se harmonizar com 

as legítimas expectativas da sociedade paraibana para o ensino superior. Este PDI 

resultante expressou um consistente consenso da comunidade acadêmica obtido em 

diferentes âmbitos e níveis. Conforme reunião de validação final do documento, da 

consecução dos objetivos aqui propostos, haja visto ainda que esse documento é algo 

vivo e precisa ser constantemente atualizado para atender às demandas da comunidade 

acadêmica. O PDI contém as decisões e propostas resultantes do processo de 

planejamento institucional e define sua dimensão estratégica com a sinalização 

necessária das metas para a consecução dos objetivos que deverão ser 

operacionalizados. 

   No ano de 2020, após as visitas in loco para o Credenciamento Institucional e autorização dos 

cursos de Enfermagem e Design de Interiores, o presente documento foi atualizado no item 9.1 

.“ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS” foi segregada a estimativa de sustentabilidade 

financeira (em planilha complementar), da instituição, levando-se em consideração, somente os cursos 

de Enfermagem, Design de Interiores e Pedagogia (cursos autorizados e em fase final de autorização). 

Essa segregação motivou-se por demanda de adequação, pelo Banco do Nordeste do Brasil, em 

relação aos valores considerados na formulação da capacidade de pagamento, do sistema Seap, 

referente ao item “9.1.2 Planos de investimentos, previsão orçamentária e cronograma de ex ecução”, 

com o objetivo de captar recursos para financiar a construção das edificações da instituição. Contudo, 

a projeção inicial, feita em 2019, não pode ser desconsiderada, por entender que, a realização de suas 

receitas, assim ocorrerá, mediante as autorizações futura do MEC. 
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1.PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 A criação da Faculdade ITEC - representa uma vontade firme de proporcionar a 

Patos, à Paraíba e ao país, mais que um espaço do saber, um projeto arrojado, que 

contempla um olhar integral do seu aluno, com foco na formação de lideranças capazes 

de modificar o perfil da nossa região, no sentido de possibilitar uma transformação 

humana, social, ética cultural, econômica e, consequentemente, de formar profissionais 

que sejam capazes de contribuir efetivamente para nossa população. 

A Faculdade ITEC se organizou internamente e investe na gestão sob a insígnia 

da eficiência e eficácia, utilizando a autoavaliação como principal referência e, dessa 

forma, contribuindo para o atendimento a demandas do contexto educacional 

contemporâneo, que requer uma maior abrangência de atuação na oferta regional da 

educação superior. Nesse aspecto, a Faculdade ITEC visa alcançar sua influência em 

sintonia com demandas da sociedade local e as metas de implantação da Instituição, em 

coerência, também, com os objetivos do Governo Federal, espelhando-se nas metas do 

Plano Nacional de Educação (PNE). Portanto, a partir dos desafios definidos e 

explicitados, cabe a apresentação do percurso histórico de crescimento, 

desenvolvimento da Instituição, para demonstrar e justificar sua proposta de atuação e 

implantação. 

Credenciar-se como Faculdade, reforça seu compromisso ético com o 

desenvolvimento do país, aderindo à política de inclusão socioeducacional com um olhar 

no futuro da Educação mediada por tecnologias inovadoras, pois, é meta institucional 

acompanhar as tendências contemporâneas por tecnologias interativas que venham 

proporcionar oportunidades de inovação e diversificação metodológicas para a 

comunidade acadêmica; 

Dentre essas questões, o primeiro elemento a se considerar é que a Faculdade 

ITEC foi concebida com o propósito de implantar um modelo educacional diferenciado, 

centrado em um projeto que busca a integração entre as ciências e tecnologia, 

assegurando a formação integral do estudante, através das relações com o mundo e a 

preparação para a vida profissional. Apresentando um projeto pedagógico integrado e 

integrador, atento às necessidades da comunidade local, às mudanças no mundo do 

trabalho e às inovações tecnológicas. 
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1.2 MISSÃO E VISÃO DA FACULDADE 

 A Instituição investirá em um processo de ensino e de aprendizagem que forma 

os estudantes para o atendimento às necessidades e expectativas do mundo do 

trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação. 

 Por seu turno, a visão da Faculdade ITEC registra e projeta as suas legítimas 

expectativas, no horizonte temporal de vigência deste PDI (2019-2023), tendo em vista a 

presente realidade (interna e externa) e o seu potencial. Enquanto a missão orienta e 

delimita, a visão traça um objetivo comum, que motiva os segmentos da comunidade 

acadêmica e outros interessados, harmonizando as ações de todos aqueles que 

influenciam e são influenciados pela atuação da Faculdade através de projetos a serem 

desenvolvidos, visando congregar os atores do cotidiano acadêmico em torno de um 

objetivo comum que propicie impulso ao desenvolvimento e à consagração da 

Faculdade ITEC  como centro de formação profissional de excelência impeliu a 

Faculdade a formular o texto da visão, na forma exposta a seguir. Assim, na sua visão 

de futuro, a Faculdade ITEC continuará explorando o mundo acadêmico, estabelecendo 

um padrão de excelência acadêmica e difundindo a cultura da responsabilidade social 

ambiental.  Em assim procedendo, projeta-se a Faculdade, perante as partes 

interessadas e à sociedade em geral como centro de excelência na educação superior 

paraibana.  

 Esses elementos, interdependentes e complementares à formação integral do 

homem, compõem a missão da Faculdade ITEC expressa nos termos abaixo. 

 

Missão da Faculdade ITEC 

“Promover a educação superior integrando ensino às atividades de extensão e iniciação 

científica, visando à formação de sujeitos éticos, empreendedores e comprometidos com 

o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica da região, 

estando cientes, também, das suas responsabilidades ambientais” 

 

Visão da Faculdade ITEC 

“Ser Reconhecida nacional como referência de ensino, com compromisso institucional 

disseminando conhecimento científico, tecnológico e cultural, por meio da oferta do 

ensino superior nas diversas áreas do saber” 
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1.3VALORES INSTITUCIONAIS 

Entende-se por Valores o conjunto de crenças e princípios que orientam as 

atividades de uma organização. Constituem preferências, pontos de vista, deveres e 

inclinações internas. São padrões de conduta praticados pela instituição e que 

influenciam o comportamento geral de seus membros.  

Neste sentido, os valores defendidos pela Faculdade ITEC são:  

I. Transparência; 

II. Valorização humana; 

III.Respeito à diversidade; 

IV. Ética; 

V. Compromisso socioambiental;  

VI. Qualidade;  

Nesse contexto, a Faculdade ITEC projeta sua missão e visão, objetivos, metas e 

valores, no planejamento articulado de suas políticas, expressando no compromisso do 

PDI, ações transversais a todos os cursos, envolvendo ensino, iniciação científica e 

extensão, que não se limitam a comunidade interna, contudo, se direcionam também 

para ações extramuros por meio dos projetos de responsabilidade social para toda 

sociedade civil organizada. 

 

1.4 OBJETIVOS E METAS 

A Instituição objetiva ser locus de referência na cidade de Patos e no Estado da 

Paraíba, assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional da 

Região e de alavancar a inserção dos seus egressos no mundo do trabalho. 

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para o processo de 

desenvolvimento da sociedade e o diferencial que a Instituição fará para tal 

desenvolvimento, a Faculdade ITEC fomentará de forma globalizada aos seus 

estudantes uma análise da realidade social, econômica, política e cultural, desde do 

global ao local, articulando o ensino com a iniciação científica, buscando compreender 

melhor e profundamente a realidade em que seu egresso irá atuar como agente de 

transformação. Nesse sentido, a Instituição tem como diretriz uma formação que 

equilibra o desenvolvimento técnico, humanístico e que promove a visão sistêmica do 

estudante. 
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Não obstante, o processo de formação do profissional deverá abranger uma série 

de compromissos com os quais ele deve arcar mediante a realidade social, enquanto 

sujeito transformador, participante de sua construção qualitativa, ao mesmo tempo em 

que se estimulará o reconhecimento do exercício profissional como direção à 

contribuição para a resolução dos problemas locais e regionais. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade ITEC está a serviço do 

cumprimento de sua missão, ou seja, voltado para as necessidades da comunidade 

local e considerando as demandas profissionais para o desenvolvimento do Estado da 

Paraíba. A partir da problematização, do conhecimento, das mudanças no campo 

profissional e as inovações tecnológicas, a instituição arcará com as metodologias de 

aprendizagem que estimulem a ligação de saberes, a sensibilidade, a criatividade e a 

capacidade crítica diante aos desafios e expectativas da comunidade em que está 

inserida.  

 Os objetivos, as metas e o cronograma da Faculdade ITEC para o lustro que se 

apresenta estão perfeitamente articulados com a missão, visão e valores institucionais, 

compaginando-se, outrossim, com a legislação aplicável, notadamente, com as 

finalidades do ensino superior e com as metas do novo PNE. As linhas seguintes 

elucidam a relação entre os elementos acima referidos, partindo da exposição 

panorâmica acerca da legislação aplicável (Constituição Federal, LDB, PNE, instrumento 

de avaliação institucional externa, Lei do SINAES), para, em seguida, adentrar na 

realidade institucional (regimento geral, missão, visão e valores). Ao cabo, transcreve-se 

tabela com objetivos e metas institucionais para o quinquênio 2019-2023, elucidando 

relação entre PDI e planos de atividades científicas, didáticas e pedagógicas.   

 A LDB, diploma que estabelece normas gerais para a educação nacional, 

elencou as finalidades da educação superior no artigo 43, in litteris: 

 

“Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e colaborar na sua formação contínua; 
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III -incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, de forma aberta à participação da população, com à difusão 

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

tecnológica geradas na instituição.” 

 Alinhada com as finalidades acima, a Faculdade persegue os seguintes objetivos 

institucionais: 

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 

III - Incentivar o trabalho de iniciação e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, à criação e difusão da cultura e ao 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 



 

11 

VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - Promover a extensão, aberta à participação da comunidade, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na Instituição. 

VIII - Ofertar Curso Técnico de Nível Médio. 

 

Em busca do alcance dos seus objetivos, a Faculdade ITEC estabeleceu metas 

institucionais a serem alcançadas no período 2019 -2023: 

 

Planejamento e Avaliação Institucional 

• Credenciar-se como Faculdade para ofertar cursos de graduação, expressando a 

política didático-pedagógica e administrativa, sistematizando a modalidade 

conforme a legislação vigente;  

• Considerar a oferta de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação lato 

sensu, garantindo que os mesmos estejam alinhados com os objetivos 

institucionais e que apresentem inovações e diferenciais em sua proposta;  

• Ser reconhecida regionalmente como uma Instituição de Ensino Superior 

comprometida com a formação do indivíduo e ciência de seu papel na sociedade 

com postura ética e profissional. 

• Empregar a avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria 

realidade institucional a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e 

alcançar maior relevância social;  

• Divulgar a CPA junto à comunidade acadêmica, visando a conscientização do 

papel da autoavaliação e aumentando colaborações futuras nos processos de 

avaliações; 

• Implantar eficazes meios de comunicação e divulgação dos resultados da 

autoavaliação: material impresso, exposição no site, cartazes pela a IES, entre 

outros;  

• Revisar anualmente o questionário de autoavaliação; 

• Expandir a aplicação do questionário de autoavaliação para os segmentos de 

pós-graduação e egressos – quando estes segmentos existirem na Instituição. 
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• Articular o PDI e os processos de avaliação institucional (autoavaliação e 

avaliações externas). 

 

 

Desenvolvimento Institucional 

• Apropriação do PDI e Regimento Geral pela comunidade acadêmica; 

• Articular o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 

Institucional, no que diz respeito às atividades de ensino, extensão, gestão 

acadêmica e avaliação institucional; 

• Expandir a divulgação interna da Missão Institucional; 

• Desenvolver eventos com temas voltados para a Responsabilidade Social e 

inclusão; 

• PDI impresso disponibilizado na Biblioteca da faculdade e divulgação da ação;  

• Relacionar as práticas pedagógicas e administrativas com os objetivos da 

instituição; 

• Reuniões pedagógicas enfocando a importância da Missão Institucional e do PDI; 

• Trabalho de conscientização e planejamento frente à divulgação das ações e 

atividades de extensão em comunidades carentes. 

• Promover oficinas envolvendo as Coordenações e os Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE) dos cursos, contemplando os docentes e discentes desses 

cursos, visando à valorização dos PPCs; 

• Promover, com as Coordenações de curso, NDEs e gestores acadêmicos, 

reuniões de trabalho visando ao aprimoramento e cumprimento dos PPCs; 

• Estimular, no processo de formação profissional, ao desenvolvimento de posturas 

éticas, empreendedoras e críticas por parte de toda a comunidade acadêmica;  

• Identificar práticas inclusivas e disseminá-las na instituição como forma de 

fortalecer a acessibilidade; 

 

Políticas Acadêmicas 

• Ampliação da divulgação entre docentes e discentes de eventos de cunhos 

acadêmicos e científicos. 

• Apoio pedagógico e orientação para o mercado de trabalho; 

• Assegurar procedimentos e veículos adequados de comunicação com a 

comunidade interna e externa, no nível de excelência na eficácia;  
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• Desenvolver mecanismos institucionalizados para melhorar a comunicação 

interna e externa da instituição; 

• Desenvolver seminários e encontros versando sobre o tema responsabilidade 

social, com a participação de estudantes e a supervisão docente; 

• Divulgação por meio de editais de todos os processos seletivos da Instituição; 

• Efetivar o apoio pedagógico aos estudantes, por meio do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP), paralelamente à orientação didático-pedagógica aos 

docentes;  

• Estimular e o acesso às novas tecnologias da informação para toda a 

comunidade acadêmica;  

• Estimular o vínculo do egresso com a Faculdade ITEC pela participação em 

cursos de pós-graduação;  

• Estreitar e ampliar as parcerias com empresas e instituições públicas e privadas; 

• Fortalecer a educação inclusiva, de modo a dar relevância ao balanço social da 

Instituição, como um instrumento que congrega as diversas ações de 

responsabilidade social, visando atestar a densidade acadêmica nesta atividade; 

• Fortalecer a extensão visando promover a sua articulação com a sociedade, 

transferindo para esta parte do benefício, e captando novas demandas e 

necessidades da sociedade, de forma a orientar a produção e o desenvolvimento 

de novos conhecimentos na Instituição vinculados à proposta e à Missão 

Institucional da Faculdade ITEC; 

• Implantar o site, respeitando as adaptações necessárias para atender aos 

diversos públicos e necessidades; 

• Incentivar a investigação científica voltada para a resolução de problemas e de 

demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida; 

• Incentivar discentes e docentes a assumir papéis de agentes ativos nas ações de 

extensão e investigação científica sobre responsabilidade social que contribuam 

para mudanças na realidade social local e regional; 

• Manter a Ouvidoria adequadamente estruturada e dotada dos recursos 

necessários, para ser um canal eficiente de comunicação da comunidade 

acadêmica com os diversos níveis de decisão da Faculdade;  

• Melhor planejamento e divulgação das ações e atividades de extensão em 

comunidades carentes; 
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• Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico 

e cultural; 

• Primar por uma permanente atualização dos projetos pedagógicos de seus 

cursos, em consonância com a dinâmica das exigências e necessidades do 

mundo do trabalho;  

• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

• Promover as condições adequadas de acesso e permanência do discente da 

Instituição; 

• Promover canais acessíveis de comunicação e sistemas de informação; 

• Promover e preservar manifestações artístico-culturais e técnico-científicas 

relacionadas à região-sede da IES;  

• Proporcionar o desenvolvimento de Projetos envolvendo ações para o 

desenvolvimento socioeconômico e educacional da Região; 

• Realizar, como prioridade, o acompanhamento sistemático de egressos de forma 

permanente, por meio do processo de autoavaliação institucional, para 

possibilitar a formulação de políticas e adoção de estratégias que permitam a 

adequada inserção desses no mercado de trabalho;  

 

Políticas de Gestão 

• Implantar e expandir a oferta de cursos de pós-graduação Latu Sensu; 

• Apropriação do Plano de Carreira pela comunidade acadêmica docente e 

técnico-administrativa; 

• Elaborar programas permanentes de atividades periódicas voltadas para a 

formação e atualização pedagógica dos professores; 

• Garantir recursos financeiros para fomentar o desenvolvimento e consolidação de 

seus cursos; 

• Implantar de modo efetivo o Plano de Carreira docente e técnico-administrativo; 

• Manter corpo docente e corpo técnico-administrativo qualificados, atualizados, 

motivados e comprometidos com a Missão Institucional, visando à implantação e 

atuação da IES para atendimento e expansão acadêmica; 

• Manter o equilíbrio do fluxo financeiro, permitindo expansão e crescimento da 

qualidade dos serviços prestados pela instituição; 
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• Observar as garantias da sua auto-sustentabilidades financeira. 

• Participação dos docentes e coordenações dos cursos em processos decisórios; 

• Promover a política de capacitação do corpo docente e do corpo técnico- 

administrativo; 

• Promover políticas efetivas de cobrança da inadimplência; 

• Valorizar os colaboradores, através da implementação dos efeitos dos 

respectivos planos de carreira e de capacitação; 

 

Infraestrutura Física 

• Ampliar espaços coletivos; 

• Ampliar continuamente infraestrutura física e acadêmica, contribuindo, de forma 

efetiva, para a implementação e consolidação dos seus cursos; 

• Expansão dos recursos de informática e acervo bibliográfico; 

• Garantir a conservação, atualização e segurança dos equipamentos tecnológicos 

da IES; 

• Garantir implantação de plano de contingência das áreas de Tecnologia da 

Informação e Biblioteca. 

• Manter o acervo bibliográfico atualizado perante as necessidades do curso de 

graduação e pós-graduação proposto pela Instituição; 

• Proporcionar à comunidade acadêmica infraestrutura adequada às finalidades 

dos cursos oferecidos pela Instituição; 

• Revisão da infraestrutura para melhor acolher e suprir qualquer tipo de 

necessidade física em decorrência a uma pessoa com mobilidade reduzida ou 

com necessidades especiais. 

• Zelar pelas condições de limpeza e segurança em todas as instalações da 

Instituição; 

• Assegurar que a Instituição disponha de equipamentos de informática, e de 

recursos audiovisuais e multimídia, necessários ao seu bom funcionamento; 

• Dinamizar os procedimentos da política de guarda de acervo acadêmico, com a 

constante organização do acervo, em atendimento às disposições aplicáveis e 

visando à adequada gestão documental e de informações da Instituição. 

 

O PNE (Lei 13.005/2014) estabelece as seguintes metas para o ensino superior: 
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“Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) doutores. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e 

cinco mil) doutores. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 

caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os 

(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.” 

As metas do PDI devem se harmonizar com os objetivos institucionais e com as metas 

nacionais acima referidas.  

Vale destacar que o inciso I, do art. 16 do Decreto n. 5.773/2006 estabelece que o PDI 

deve conter os elementos abaixo referidos:  

“Art. 16. O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo menos, os 

seguintes elementos: 

 I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação (...)”  

 

O instrumento de avaliação institucional externa prescreve que as metas e 

objetivos do PDI devem estar articulados, de maneira excelente, “com a missão 

institucional, com o cronograma estabelecido e com os resultados do processo de 

avaliação institucional”. O referido instrumento de avaliação é seccionado em cinco 

eixos, que contemplam as dez dimensões do SINAES. A Faculdade ITEC tomou por 
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empréstimo a estrutura dos cinco eixos para a exposição dos seus objetivos e metas 

institucionais, considerando o período de vigência deste PDI.  

A tabela de metas institucionais abaixo transcrita traduz, sinteticamente, o 

planejamento para o quinquênio vindouro e leva em consideração: o panorama legal 

acima exposto, notadamente, as metas do PNE; os objetivos institucionais, consignados 

no Regimento Interno assim como a missão e visão da Faculdade.   

Por outro lado, a Instituição entende que o caminho a palmilhar para ocupar posição de 

excelência acadêmica (visão) perpassa, forçosamente, pelo atendimento aos 

indicadores descritos nos itens dos instrumentos de avaliação acima referidos. 

 

1.5. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A Instituição, por sua concepção histórica e regional, entende ser de sua 

responsabilidade a formação dos quadros profissionais do Estado e da Região, tendo no 

ensino, como o compromisso das diretrizes e preceitos da excelência educacional. 

E para tanto, a Faculdade se propôs a ofertar serviços educacionais no ensino superior, 

quais sejam: 

I. Ensino de graduação na modalidade presencial, abertos a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados 

em processo seletivo; 

II. Ensino de pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial; 

III. Atividades de extensão; 

 

A vocação extensionista da Faculdade ITEC estará presente desde o surgimento 

da Instituição e se materializa mediante o compromisso com o desenvolvimento local e 

regional, sistematizada nos projetos de cursos aplicados às necessidades regionais. 

Nesse sentido, o atendimento a demandas da sociedade, acompanhando as tendências 

da contemporaneidade, ampliando as oportunidades de aperfeiçoamento e 

complementação da formação profissional. 

 

1.6 RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

A Faculdade ITEC é mantida pela Faculdade Almeida e Jardim LTDA, a qual é 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob no. 

32.423.690/0001-88, com sede na Rua Manoel Mota, SN Bairro Monte Castelo e com 



 

18 

sede e foro na cidade de Patos, Estado da Paraíba, cujos atos constitutivos foram 

registrados na JUCEP Sob o número 25200841506. 

Sua finalidade é manter a sustentabilidade financeira, tendo em vista o 

significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior de 

sua Mantida, a Faculdade ITEC. 

A Mantenedora provê investimentos em infraestrutura e na implantação de oferta 

de cursos que atendam às demandas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

da região onde está inserida, sendo esses fatores que permitem o seu crescimento e 

consolidação da IES. 

A Mantenedora Faculdade Almeida e Jardim LTDA visualiza a implantação da 

Faculdade ITEC como potência financeira na região, oferecendo ensino de excelência, 

gerando empregos, contribuindo para o aumento da arrecadação de impostos no 

município e no âmbito federal, assim criando riquezas. 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e ao público em 

geral, pela Faculdade, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da Lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica 

dos corpos Docente e Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos. 

A Mantenedora, uma vez aprovado o orçamento anual, transfere à administração 

financeira e orçamentária ao Diretor Geral. 

 

1.7 RELAÇÃO COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

As relações da Faculdade ITEC com a Comunidade, o Governo e o Setor 

Empresarial processam-se conforme as dimensões da ação acadêmica e estão, na 

declaração da missão institucional, vinculadas ao compromisso de contribuir para o 

desenvolvimento regional. 

O Relacionamento com o Governo e a Comunidade tem, entre as suas diretrizes, 

as seguintes preocupações:  

a) Incorporar, no processo de desenvolvimento orgânico da Faculdade ITEC e 

em suas metas de qualidade, as políticas e regulamentações emanadas do 

Ministério da Educação, com vistas a melhor atender as necessidades 

crescentes do país em termos de educação superior;  
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b) Contribuir para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil pela escolha dos 

campos de conhecimento a serem ensinados e pela definição de áreas de 

pesquisa e extensão que contribuam neste sentido;  

c) Oferecer uma formação humanista, além da formação profissional 

específica, oportunizando aos estudantes, assim como para os demais 

membros da comunidade acadêmica, experiências de engajamento 

comunitário e de atuação em situações de enfrentamento de problemas 

concretos da sociedade;  

d) Criar e manter um relacionamento sólido com as comunidades do entorno 

da Faculdade e com órgãos da administração direta e indireta nas esferas 

federal, estadual e municipal que estejam em seu escopo de atuação;  

e) Participar de discussões que subsidiem a elaboração de políticas públicas 

de interesse social e atuar como agente promotor dos valores da 

democracia representativa e  

f) Atuar como agente promotor e difusor de novas tecnologias que 

possibilitem a inclusão digital e o empoderamento das comunidades 

assistidas pela Faculdade. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

2.1. INSERÇÃO REGIONAL 

 A inserção regional da Faculdade ITEC é resultado do comprometimento com as 

demandas sociais de qualificação cidadã para o trabalho e com o projeto nacional para a 

educação, consignado no Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020. As linhas 

seguintes demonstram cabalmente a inserção regional da Faculdade através da análise 

dos seguintes dados: economia nacional, regional e local; tendências do mercado de 

trabalho nacional e local e implicações para o ensino superior; matrículas no ensino médio 

local.  

A Faculdade ITEC tem como o propósito de contribuir para a melhoria dos índices 

educacionais no País – especialmente em regiões nas quais estes são mais críticos, 

como no Norte e no Nordeste –, o PNE 2011-2020, do Governo Federal, estabelece as 

seguintes metas para o final desse período: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais; 

IV - melhoria da qualidade do ensino; 

V - formação para o trabalho; 

VI - promoção da sustentabilidade socioambiental; 

VII - promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto; 

IX - valorização dos profissionais da educação; e 

X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão 

democrática da educação. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está em convergência com as 

políticas públicas delineadas para a Educação Superior, e sua proposta de formação está 

alinhada às diretrizes e metas do PNE associadas ao ensino superior, pois proporciona 

aumento de vagas no ensino superior da Paraíba, o que contribui para elevar o índice de 

matrículas de futuros profissionais, reduzir as desigualdades regionais, diversificar 

regionalmente o sistema superior de ensino e consolidar a perspectiva de formar 

profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da Região 

Metropolitana de Patos e de municípios circunvizinhos. 
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 Em paralelo a esse crescimento da economia brasileira, o mercado sofre com a 

carência de mão-de-obra qualificada, pois a quantidade de egressos do nível superior não 

cresceu na mesma proporção da economia. Por outro lado, as grandes e rápidas 

transformações pelas quais as organizações estão passando neste século fazem com que 

as empresas invistam em ganhos de processos, visando a redução dos custos para tornar 

seus produtos cada vez mais competitivos e assim consolidar sua atuação e permanência 

no mercado globalizado, o que intensifica a busca por profissionais mais eficientes, que já 

emerjam dos bancos da Faculdade com conhecimentos não meramente teóricos, mas 

que contemplem as modernas práticas da área de gestão e negócios adotadas no 

mercado. 

 O Estado da Paraíba possui uma área territorial de 56,467 km2 (o que representa 

3,63% da área do Nordeste). Limita-se ao norte com o Estado Rio Grande do Norte; ao 

sul faz fronteira com o Estado do Pernambuco; ao leste, o oceano Atlântico, e a oeste 

limita-se com o Estado do Ceará. 

 

Região Nordeste: 

 

(fonte: baixar mapas.com.br) 
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Estado da Paraíba: 

 

(fonte: baixar mapas.com.br) 

 

Dados de 20181 mostravam uma população estimada é de 3.996.496 habitantes, 

distribuídos em 223 municípios e com uma densidade demográfica de 66,7 hab/km 2. O 

Estado possui a quinta maior população da Região Nordeste. 

De acordo com IBGE o Estado apresentou em 2016, da ordem de R$ 14.482,69 

(PIB a preços de mercado per capita). 

A economia paraibana gira, predominantemente, em torno do setor de serviços, 

que representa 73,2% do PIB. As principais atividades deste setor segundo a Federação 

da Indústria do Estado da Paraíba - FIEP2 são, na ordem de importância: Serviços de 

informação, Transportes, Transporte rodoviário, Serviços prestados às empresas, 

Serviços prestados às famílias e Serviços de alojamento e alimentação. 

Ainda segundo a FIEP, a indústria representa 22,5% da produção da riqueza do 

Estado onde destacam-se: a fabricação de produtos têxteis; a preparação de couros e 

artefatos de couro; artigos de viagem e calçados; fabricação de celulose e produtos de 

papel; fabricação de borracha e material plástico, sendo a mais importante dessa região. 

 
1Censo Demográf ico 2010, Instituto Brasileiro de Geograf ia e Estatística - IBGE 

2 Perf il Socioeconômico da Paraíba 2018. 
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Abaixo segue as 4 regiões metropolitanas, com sua respectiva população estimada, em 

2018. 

 

A Cidade de Patos, “A Morada do Sol”, onde a Faculdade ITEC está alocada, tem 

uma posição privilegiada do ponto de vista geográfico, polarizando mais de 30 municípios, 

não somente do Estado da Paraíba, como também do Rio Grande do Norte e de 

Pernambuco. 

A população de Patos, de acordo com o último censo é de 100 674 habitantes, 

com densidade demográfica de 212,8 habitantes por km² no território do município. O 

município se estende por 473,1 km². Com PIB per capita [2016] de R$ 14.482,69, a 

economia da cidade, a exemplo do Estado, fica concentrada na área de serviços que 

representa 73,4% do PIB. O Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM – 2010 foi de 

0,701.  

O atual estado de desenvolvimento que atravessa a cidade de Patos pode ser muito bem 

avaliado, através da sua evolução urbanística, da marcante importância educacional que 

a mesma representa para a região, em que se encontra e a sua consistente e 

diversificada rede comercial, abastecendo um número bastante significativo de municípios 

circunvizinhos e, até mesmo de outros Estados do Nordeste. 

Seu clima é quente e seco, com temperaturas oscilando entre 34º e 36º, no verão 

durante o dia, caindo um pouco à noite. No inverno, a temperatura média fica em torno de 

32º durante o dia e 22º à noite. Nos meses de setembro a dezembro ocorrem as 

temperaturas mais elevadas do ano. Este perfil climatológico serviu para dar à cidade o 

título de “A Morada do Sol”. 
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 No contexto educacional, o Município – na área educacional – possui, além de 

inúmeros estabelecimentos de ensino fundamental e médio, três instituições de nível 

superior público a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) e a Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e duas Instituições de 

ensino privada que ofertam cursos presenciais: Centro Universitário de Patos UNIFIP 

(Credenciada em 1970) e a  Faculdade Maurício de Nassau de Patos - FMN Patos 

(Credenciada em 2018). 

 A inserção regional da Faculdade ITEC é facilmente constatada pelo atendimento 

das demandas reprimidas existente da sua área geoeconômica de atuação. Verifica-se, 

ainda, a bem sucedida experiência da Faculdade em complementar a formação de 

profissionais possuidores do ensino médio e egressos dos cursos técnicos. 

 Pensando nas metas e desenvolvimento do Plano Nacional de Educação - PNE, 

observa-se que o desafio de ampliação da oferta de educação superior está longe de ser 

vencido. Reconhece-se um conjunto de fatores que ainda restringe o acesso de grande 

parcela da população brasileira à educação superior, em especial os fatores da baixa 

oferta de vagas pelo poder público e os condicionantes socioeconômicos da população. 

 Importante ressaltar que o Brasil vivencia os efeitos da sua maior crise econômica 

desde os anos 1930, com queda no PIB entre os anos de 2015 e 2018, da ordem de -

5,1%. Gerando aproximadamente 13 milhões de desempregados. Ademais, a Faculdade 

ITEC confia que sua atuação acadêmica irá contribuir de forma efetiva para a inserção no 

mercado de trabalho de profissionais cientes da própria dignidade e socialmente 

responsáveis.  

 Um dos desafios da economia do Sertão da Paraíba no que diz respeito à 

qualificação de pessoas para a gestão eficaz é encontrar formas de fomentar e consolidar 

o planejamento de negócios, as estratégias de gestão e os modelos gerenciais para 

negócios, para os mais diversos segmentos econômicos, a saber: marketing, finanças, 

recursos humanos, saúde, vendas, logística, tecnologia da informação, O&M, qualidade, 

promoções, produção, estatística, pesquisa e desenvolvimento, entre outros.  

 No quadro geral das transformações que vêm afetando a totalidade dos países, 

inclusive o Brasil, com a reestruturação das economias e da produção, ocorre uma 

recomposição correspondente da estrutura ocupacional. Assim, profissões e ocupações 

caem em desuso ou são transformadas pela introdução de novas tecnologias, bem como 

emergem outras novas. Também ocorrem mudanças na forma como muitas passam a ser 

exercidas (trabalho por conta própria formal ou informal, terceirizado, etc), bem como na 
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quantidade requerida de profissionais em alguns sub-setores ou áreas, em decorrência da 

utilização de novas tecnologias ou da reestruturação das empresas.  

 Os estudos referentes ao emprego indicam a prevalência crescente de trabalho no 

setor de serviços, o mais forte da economia paraibana. Segundo o Ministério do Trabalho 

(fonte: “Mercado de Trabalho e Geração de Emprego no Brasil”), essa foi a alternativa 

escolhida por uma boa parte da força de trabalho que não encontrou colocação em setor 

industrial sob forte pressão competitiva, pressão esta que é o resultado das práticas de 

ajuste e do processo de terceirização de serviços das empresas industriais brasileiras. 

 As tendências indicam, ademais, a necessidade de profissionais com perfil 

diferente daquele até agora previsto nos programas educacionais. Vislumbram-se 

profissionais que tenham constituído suas competências na concretude de sua 

aprendizagem contextualizada nas atividades tecnológicas próprias das ações: organizar, 

analisar e controlar as políticas empreendedoras e competitivas, tomando decisões com e 

assertividade, a fim de satisfazer às necessidades do mercado. 

 Atentos à vinculação da oferta educacional da IES às demandas do 

desenvolvimento local e regional, da inclusão social, tecnológicos, política e cultural, do 

respeito e preservação ambiental, a Faculdade ITEC surge com a proposta já alinhada 

com os itens mencionados, em prol do desenvolvimento local e regional. 

Com base em seus objetivos institucionais e filosóficos e no seu posicionamento, a 

Faculdade ITEC junta a sua mantenedora iniciará suas atividades após seu 

credenciamento e autorização dos cursos de graduação iniciais propostos após uma 

análise criteriosa em termos de inserção regional, percebendo-se que os cursos 

propostos serão grande relevância para as atividades de desenvolvimento humano e 

social na região. Os demais cursos e serem solicitados seguem a mesma filosofia, terão 

como eixo norteador a excelência acadêmica e a valorização do profissional que seja 

habilitado para transformar e fomentar um mundo melhor. 

 

2.2. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

A missão da Faculdade ITEC compreende formação de sujeitos éticos, 

empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, excelência acadêmica e 

responsabilidade socioambiental. As práticas acadêmicas voltam-se, portanto, à 

consecução do desiderato acima referido. Assim, os princípios filosóficos e técnico-
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metodológicos gerais que norteiam as ações da Faculdade ITEC na seara acadêmica 

devem ter em vista a razão de ser da Instituição.  

As linhas de trabalho estão centradas na valorização de um processo de ensino e 

aprendizagem que provoque postura dinâmica, autônoma e crítica dos discentes, assim 

como na utilização de ferramentas de ensino que contribuam para implementar um 

processo de ensino e aprendizagem emancipatório, com a abertura de espaços para a 

reflexão e a construção do conhecimento.  

Nessa visão a aprendizagem é entendida como um processo de construção de 

conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 

indivíduos, sem devoções estéreis à tradição legal. O processo de formação é entendido 

em um contexto de interação, autonomia, cooperação e inclusão. A postura institucional 

propõe que, em seu fazer pedagógico, o professor planeje estratégias metodológicas que 

viabilizem a aprendizagem para todos os indivíduos, respeitando suas diferenças e sua 

diversidade. 

 Nesse sentido, são princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais 

orientadores das práticas da Faculdade ITEC:       

a) Problematização: consiste, em síntese, no processo de mobilização de 

conhecimentos como ferramentas para construir e resolver problemas, através da 

utilização de projetos interdisciplinares, situações-problema, debates, análise de 

documentos, estudos de casos etc. Na lição de Darcy Ribeiro: “Aprende-se aplicando 

criativamente o que se sabe à solução de problemas concretos, à resposta a indagações 

formuladas com originalidade, e, inclusive, aprende-se com a previsão dos resultados ou 

efeitos possíveis de certas formas de ação.”3 

 Busca-se, através desse princípio, o desenvolvimento, nos trabalhos ou projetos 

implementados, de soluções de problemas com tamanho e complexidade equivalentes a 

situações reais, haja vista que a utilização dos chamados toyproblems não desenvolve 

competências referentes à utilização de alguma técnica em particular quando extrapolada 

para problemas com maior ordem de magnitude no que se refere ao tamanho e/ou 

complexidade. Assim, o princípio metodológico orienta os trabalhos e projetos a ter 

abrangência e profundidades semelhantes aos problemas reais, onde os alunos, ao longo 

das disciplinas, irão buscar as técnicas do estado da arte e os fundamentos teóricos do 

desenvolvimento da solução de tais problemas, com base na contextualização. Dessa 

forma, espera-se desenvolver a capacidade de integração e relacionamento de 

 
3RIBEIRO, Darcy. A Universidade necessária. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 269.  
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conhecimentos a partir da necessidade de sua utilização prática, gerando um profissional 

apto à criação de novos conhecimentos e tecnologias.  

 A adoção desse princípio implica em estimular nos alunos o conhecimento das 

dificuldades do mundo presente, formando profissionais capazes de solucionar os 

problemas enfrentados pela sociedade, agindo de forma empreendedora e criativa, para 

utilizar adequadamente os conhecimentos adquiridos; bem como, ampliar o seu campo de 

atuação, tornando os discentes capazes de se adaptar às necessidades do mercado e de 

contribuírem para o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico da região.  

 

b) Aprendizagem significativa: garante ao aluno a aprendizagem de conteúdos e 

habilidades que tenham significado para a sua realidade profissional, social e intelectual. 

A aprendizagem significativa somente pode ocorrer quando os conteúdos ministrados em 

uma disciplina se aproximam de alguma forma de realidade vivida pelo aluno, realidade 

essa que pode ser expandida a partir de situações-problema e atividades práticas 

desenvolvidas pelos alunos em laboratório, projeto integrado, no âmbito do próprio curso, 

e participação em atividades de Extensão e/ou de Iniciação Científica, com a realização 

de projetos demandados pela sociedade e/ou pela comunidade científica.  

 Os conceitos vistos em sala de aula devem ser entendidos pelo aluno como um 

conhecimento relevante para sua atuação profissional. A Faculdade ITEC almeja, com a 

adoção desse princípio, preparar o discente a fazer analogias entre os conteúdos vistos 

na graduação e os problemas que existem na vida prática; estabelecer relação entre os 

referidos conteúdos e a prática profissional, propiciando, assim, a formação de um 

profissional competente, como almeja a missão da Faculdade ITEC.  

 

c) Metodologias ativas: esse princípio se relaciona estreitamente com o princípio 

da problematização e tem como fundamento a mudança de foco, do tradicional “ensinar” 

para o desejável “aprender”, de forma a colocar o aluno, e não o professor, como 

protagonista central do processo. Parte-se do entendimento que o processo de ensino-

aprendizagem deve levar o aluno a perceber e agir como um ser ativo, crítico e agente de 

transformação social, científico e tecnológico no ambiente onde ele irá atuar. O modelo da 

Faculdade ITEC se traduz no compromisso com o desenvolvimento social e humano, no 

interesse em propor ao ensino um espírito de atitude ativa, um ensino superior com base 

no mérito do participante, com qualidade social. Para tal, acolhe-se sempre a inovação e 

renovação no que diz respeito ao conhecimento geral e conteúdo específico. Não 



 

28 

compete ao aluno organizar o ensino, mas a ele deve ser dada a possibilidade de 

participar, de forma orientada, das diferentes formas de apreensão da realidade 

profissional, para que possa compreender e orientar o seu projeto de formação.  

 Para tanto, esse princípio metodológico lança mão de métodos e técnicas ativas, 

apoiados no emprego de estudos de casos, pesquisas-ação, experiências laboratoriais, 

simulações computacionais, estudos de cenários, entre outros, proporcionando aos 

alunos uma atuação num ambiente similar ao real e possibilitando não só uma situação 

acadêmica em seu conjunto, mas, especificamente, uma situação profissionalizante.  

 O resultado esperado é a rápida e rica sedimentação dos conceitos teóricos 

conjugados com a prática, de modo que a conexão entre o que se estuda e se desenvolve 

na Faculdade ITEC e a forma como se atua na sociedade atual seja completa. Ou seja, 

Integração entre disciplinas, coordenação entre as atividades desenvolvidas, 

comunicação entre os professores, trabalhos conjuntos, avaliações conjuntas, objetivos 

comuns, estratégias comuns, e todos os alunos de uma turma participando do mesmo 

conjunto de disciplinas. 

 

d) Interdisciplinaridade: as disciplinas consagram temas transversais, bem como 

várias atividades de extensão serão direcionadas a contemplar a interdisciplinaridade. 

Para nós, a gestão de conhecimento conduz à carreira profissionalizante, v ia as 

lideranças e as autoridades acadêmicas nela envolvida. Isto quando concebe o currículo 

interdisciplinar, pois há um programa educacional atualizado como atividade permanente. 

Nossa gestão também tem interesse, em aperfeiçoar sempre o conhecimento, cuja 

proposta estará no plano de pós-graduação, já que há exigências de mercado na 

capacitação dos profissionais, em construir e atualizar currículos nessa relação 

interdisciplinar, cujo produto é transferir/aplicar os conhecimentos do mundo dos 

tecnólogos à sociedade. Para isso, estabelecemos novas estruturas acadêmicas à 

sociedade, articuladas às novas áreas tecnológicas, demandadas pela sociedade, assim 

como dar a estas carreiras profissionalizantes, propostas de opções, que atendam aos 

desafios dessa nova ordem social globalizada. 

 

e) Teoria e prática: o elo da teoria com a prática será buscado, aproximando a 

realidade e a formação centrada na prática, não só com os projetos de final de curso e 

dos estágios supervisionados que contemplam atividades práticas, como também pela 

consagração no conteúdo das diversas disciplinas de atividades laboratoriais e práticas. 
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 f) Processo de Avaliação do Processo Ensino – Aprendizagem:A avaliação é 

parte integrante da construção do conhecimento, apresentando indicadores para o 

planejamento acadêmico e permitindo definir as necessidades de intervenção na 

caminhada em curso e o apoio à efetividade do trabalho docente, contribuindo para a 

redefinição e adequação dos objetivos traçados para cada área de atuação.  

 Os procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem serão 

implementados de forma continuada, permitindo-se a construção e reconstrução do 

conhecimento, utilizando-se diferentes instrumentos avaliativos como projetos, provas, 

resolução de problemas, estudos de caso, trabalhos em grupo, visitas técnicas, 

seminários, entre outros.  

 Por isso, a avaliação é o acompanhamento permanente, a observação, o diálogo, 

o exercício, a aplicação coerente de instrumentos de verificação do desempenho 

acadêmico. 

Dentre as estratégias de ensino que podem ser utilizadas destacamos: 

• Aulas, oficinas, seminário, produção textual, conferências e palestras temáticas;  

• Situações-problema, debates, análise de documentos, estudos de casos; 

• Trabalhos de laboratório com supervisão docente ou de monitores; 

• Desenvolvimento de projetos numa perspectiva interdisciplinar;  

• Práticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios;  

• Consultas supervisionadas na biblioteca para identificação crítica de fontes 

relevantes;  

• Aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e instrumentos da área;  

• Os exercícios de verificação de aprendizagem escritos e oral; 

• As discussões e exposições em sala de assuntos previstos no plano de ensino da 

unidade curricular ou módulo; 

• Visitas técnicas a órgãos públicos, entidades de classe e outras instituições; 

projetos de extensão e eventos de divulgação do conhecimento, com o crescente 

estímulo à produção discente; 

• Práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades em situações de complexidade variada;  
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• Elaboração e avaliação de projetos;  

• Demais atividades que correspondam ao ensino e aprendizagem. 

 Essas estratégias podem, a partir de necessidades específicas, ser adaptadas à 

utilização de recursos que viabilizem a aprendizagem de discentes com deficiência com a 

utilização de recursos específicos como: texto impresso e ampliado, softwares 

ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, intérprete de LIBRAS, entre 

outros recursos. 

Observando-se os pressupostos expressos na missão da Faculdade, é imprescindível 

que:  

• A avaliação seja formativa, desenvolvida de forma contínua, isto é, realizada 

durante o processo de ensino e aprendizagem a fim de garantir a construção e 

reconstrução do conhecimento; 

• Sejam utilizados diferentes instrumentos avaliativos como desenvolvimento de 

projetos, provas, resolução de problemas, estudos de caso, trabalhos em grupo e 

vivências profissionais relacionadas às unidades curriculares; 

• A avaliação seja coerente com o contrato didático estabelecido com os discentes e 

com os objetivos do plano de curso; 

• O professor realize a devolutiva da avaliação, pois as apreciações por ele 

realizadas deverão permitir que os discentes revejam, complementem e corrijam 

os rumos de sua aprendizagem; 

• Os discentes também sejam avaliados pelo grau de comprometimento com o seu 

processo de aprendizagem;  

• O professor exerça um papel atuante, orientando, pesquisando e construindo o 

conhecimento com os estudantes; 

• As pesquisas bibliográficas e de campo sejam constantemente estimuladas, 

orientadas e avaliadas, levando o estudante a apropriar-se do conhecimento 

produzido e a agir sobre ele; 

• Os estudantes sejam estimulados a organizar seu portfólio, com a síntese das 

aprendizagens que precisam ser valorizadas e avaliadas; 
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• Estas ações, em conjunto, permitam aos sujeitos da educação vivenciar 

plenamente a organização curricular, livrando-se do paradigma da avaliação 

pontual, mnemônica e apenas somativa; 

• A recuperação de atividades avaliativas seja oferecida antes do encerramento do 

módulo ou período.  

Cumpre destacar que o registro acadêmico está vinculado ao Regimento da IES, 

desenvolvendo normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes.  

 A apreciação qualitativa da avaliação sobre os dados relevantes (empenho dos 

sujeitos da educação em atingir os objetivos do ensino) inclui diferentes ferramentas 

avaliativas: desenvolvimento de projetos, provas escritas, relatórios, resolução de 

problemas, estudos de caso, trabalhos em grupo, vivências profissionais integrando as 

unidades curriculares comuns de forma interdisciplinar para o desenvolvimento das 

habilidades e competências. Como critérios complementares: participação, postura ética, 

assiduidade, domínio de conteúdos, uso da língua culta e atitudes. 

 A avaliação contempla atividades de verificação – aproveitamento de desempenho 

discente mediante atribuição de notas – e de qualificação, por meio da comprovação dos 

resultados alcançados em relação aos objetivos do ensino. Uma atitude precípua neste 

processo é a devolutiva, pelo docente, da atividade avaliada para que os discentes 

apreciem seus “erros”, reorientando-os em sua aprendizagem, bem como ao próprio 

docente, na condição de colaborador deste processo reorientar suas estratégias para o 

alcance de tais objetivos. 

 Os sujeitos da educação também são avaliados pelo grau de comprometimento 

com o processo de aprendizagem, conduzindo o discente a apropriar-se do conhecimento 

construído e a agir sobre ele. Essa proposta permite aos sujeitos da educação vivenciar 

plenamente a organização curricular, livrando-se do paradigma da avaliação pontual e 

apenas somativa. 

 

g)Cenários de Aprendizagem:A implementação deste programa objetiva ampliar, 

flexibilizar e enriquecer a formação do estudante, na medida em que lhe são propiciadas 

oportunidades para aprendizagens diversificadas, a partir de situações de 

problematização da realidade, do contato com diferentes espaços geográficos, culturais e 

segmentos sociais e do exercício de atividades solidárias. 

São iniciativas de ensino, iniciação científica e extensão, que irão motivar o 

estudante em direção a uma aprendizagem que, tanto mais crítica, tanto mais favorável 
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ao estabelecimento da curiosidade epistemológica; a uma aprendizagem que, quanto 

mais instigar a curiosidade, mais condições estará forjando para motivar o estudante a 

exercer a sua autonomia, a ser criativo e saber intervir, com ética e rigor científico, nas 

diferentes realidades.  

Nesse sentido é que o programa abrange um conjunto de iniciativas curriculares, a 

saber: 

a) Aulas de campo em outras cidades ou Estados; 

b) Atividades extensionistas; 

c) Eventos científicos, culturais e técnicos;  

d) Divulgação de trabalhos e produção discente; 

e) Participação em atividades sociais junto à comunidade. 

Operacionalmente, são disponibilizados recursos financeiros institucionais destinados 

a despesas com transporte dos estudantes, desde que as atividades constem do projeto 

pedagógico e do plano de metas de cada curso e estejam previstos em orçamento. 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A Faculdade ITEC assume o caráter integrador dos conhecimentos como aspecto 

básico na formação acadêmica, portanto, considera que a prática educativa a ser 

desenvolvida deve considerar a formação do cidadão e a formação profissional orientada 

pelos seguintes elementos: diálogo; troca de saberes; integração de experiências; 

articulação da criticidade; e desenvolvimento da curiosidade científica. Há de se 

proporcionar um espaço didático onde ensinar e aprender se fundem e evoluem para 

integração, participação e democratização do conhecimento. 

 Os pressupostos, utilizados para a organização curricular dos cursos da Faculdade 

ITEC, pressupõem uma perspectiva de articulação interdisciplinar, voltada para a 

apropriação de conhecimentos, habilidades e competências, considerando-se a avaliação 

crítica e reflexiva de valores e práticas.  

 

2.3.1 PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 Neste sentido, a Faculdade ITEC tem como proposta desenvolver um trabalho de 

formação pedagógica e revisão de sua abordagem, propondo-se a trabalhar com 

currículos orientados por competência, a partir da definição do perfil do egresso, o que 

deve possibilitar e alinhar metodologias de ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas, 
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diferentes contextos e cenários de aprendizagem, métodos de avaliação e atividades de 

pesquisa com esse princípio de organização curricular.  

Caracteristicamente, tal opção implica que as proposições curriculares sejam centradas 

na busca ativa pelo conhecimento, na interdisciplinaridade, na integração teórico-prática e 

na interação ensino-sociedade, o que traz o desenvolvimento da identidade profissional, 

como foco das atividades de aprendizado. A construção das proposições curriculares 

pressupõe a identificação e a definição das competências necessárias à boa prática 

profissional, bem como a definição de habilidades e conteúdos base para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Perfil do Egresso 

Seguindo essa política institucional, os projetos pedagógicos dos cursos da 

Faculdade ITEC orientam a que os egressos estejam aptos a contribuir para o 

atendimento a demandas e expectativas da sociedade e, neste contexto, do mundo do 

trabalho em particular, com competências para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação.  

Assim, o perfil do egresso da Faculdade ITEC abrange duas dimensões 

interligadas: a humana e a técnico-científica. 

Na dimensão humana, as atividades curriculares e pedagógicas são desenvolvidas 

de tal modo que o egresso seja capaz de:  

a) Acompanhar as mudanças do seu tempo de forma crítica;  

b) Ser solidário e atuante no seu ambiente social e de trabalho; 

c) Intervir, responsavelmente e com humanidade e ética, em situações que 

promovam o bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente; 

d) Manter-se bem informado e atualizar-se continuamente; 

e) Conviver harmoniosamente, respeitando a diversidade e a pluralidade e 

promovendo processos de inclusão; 

f) Analisar agilmente as informações, e utilizar da ética apropriada; 

g) Ter visão ampla e crítica da realidade, que lhe permita, por meio do seu trabalho, o 

desenvolvimento pessoal, profissional e a contribuição para a transformação 

dessa realidade; 
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h) Valorizar a investigação científica, cultural e tecnológica, com vistas a uma ação 

transformadora da realidade e ao efetivo compromisso com um modelo 

sustentável de desenvolvimento; 

i) Exercer a cidadania com autonomia. 

Na dimensão técnico-científica, a dinâmica dos cursos promove atividades que 

possibilitem ao egresso ser capaz de: 

a) Transitar com segurança, na própria área de atuação prof issional e em áreas afins; 

b) Manter-se informado e atualizado sobre os novos conhecimentos gerados na sua 

área profissional; 

c) Pesquisar sobre questões que tenham articulação com o seu campo profissional; 

d) Avaliar-se contínua e criticamente; 

e) Buscar qualidade no que faz; 

f) Ser ágil nas iniciativas;  

g) Saber trabalhar em equipe; 

h) Estabelecer relações entre a prática e a teoria; 

i) Demonstrar uma visão geral dos processos de trabalho que desenvolve; 

j) Demonstrar curiosidade intelectual, iniciativa e espírito empreendedor; 

k) Ser empreendedor da própria carreira; 

l) Ser profissional que busque, de modo contínuo, o aperfeiçoamento de suas 

competências e habilidades, para lidar com os desafios que se renovam no 

cenário contemporâneo. 

Esse perfil é construído no dia a dia de cada curso, em cujo percurso a vivência de situações reais 

de trabalho deve perpassar o fazer pedagógico em sua totalidade. Isso garante ao estudante – 

aprendente-ensinante – a sintonia de sua formação acadêmica com o contexto no qual está inserido 

– do local ao global –, permitindo-lhe, mediante estudos de casos, apropriar-se de processos e 

procedimentos profissionais como forma de consolidar uma formação calcada na reflexão, no 

intercâmbio das ideias e na participação em iniciativas construtivas. Os variados espaços de 

produção de conhecimento se transformam, assim, em oficina acadêmica e local de construções 

coletivas, orientadas por novas concepções e por um referencial didático-pedagógico consentâneo 

com as demandas educacionais da atualidade. 
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Desse modo, o papel dos estudantes deixa de ser passivo para ser ativo nas diversas situações de 

estudo. Essa mudança é evidenciada pela postura pedagógica que prioriza a boa informação e a 

capacidade crítico-analítico, contribuindo para a formação integral, com o mesmo grau de interesse 

tanto para a aquisição e produção de novos conhecimentos como para o desenvolvimento de 

competências e habilidades profissionais. 

Perfil dos Cursos 

Os cursos a serem ofertados pela Faculdade ITEC procuram contemplar os 

princípios da UNESCO, expressos nos quatro pilares da educação (aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser). Eles compreendem 

um conjunto de componentes curriculares que seguem as diretrizes curriculares nacionais 

e de formação complementar, necessárias para as respectivas áreas do saber, 

destinadas à obtenção de graus acadêmicos que assegurem condições para o exercício 

de atividades profissionais. Buscam a formação de profissionais com uma visão crítica da 

realidade, capacidade analítica, habilidade para a investigação científica e tecnológica e 

que sejam comprometidos com a inclusão, o respeito à diversidade cultural e o cuidado 

socioambiental, com vistas a uma ação transformadora da sociedade. 

A qualidade do processo de ensino-aprendizagem se concretiza por meio de uma 

ação integrada entre teoria e prática; da otimização dos currículos; da qualificação do 

corpo docente; dos estágios, como meio eficaz de confronto e interação com o contexto 

socioeconômico; da pesquisa bibliográfica e de campo, como meio de aprendizagem; da 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação no processo de formação 

profissional; e de outros, de natureza acadêmico-pedagógica. 

Os cursos, a serem propostos pela Faculdade ITEC devem se enquadrar em uma das 

seguintes modalidades: 

a) Técnicos: objetivam a formação subsequente ao ensino médio;  

b) Tecnológicos: objetivam oferecer, prioritariamente, a preparação para a prática 

profissional; 

c) Bacharelados: objetivam uma formação acadêmica ampla, admitindo, todavia, 

ênfases profissionais específicas, considerando que estas devem estar 

assentadas em sólidos conhecimentos nas diversas áreas do saber, relacionados 

com cada profissão; 

d) Licenciaturas: objetivam a formação de profissionais voltados para o campo das 

investigações educacionais, permitindo aos licenciados o exercício do magistério 

sobre a área de estudo que se licenciaram, para o Ensino Fundamental ou Médio; 
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e) Extensão: são cursos breves, que visam complementar a capacitação específica 

em determinadas áreas de atuação profissional; e 

f) Pós-graduação: são cursos elaborados, conforme legislação vigente, objetivando 

o aprofundamento de profissionais graduados em diferentes áreas do saber que 

desejem investir em formação continuada, no nível lato sensu e/ou stricto sensu 

(neste caso, na forma de cursos de mestrado profissionais). 

Para a construção do perfil de seus cursos e a consecução dos objetivos a ele 

associados, a Faculdade ITEC orienta para a elaboração de currículos inovadores, pois 

compreende que estes possibilitam a formação de profissionais mais bem preparados 

para analisar e propor soluções, com dinamismo, competência, habilidade e 

responsabilidade, às demandas sociais, econômicas, culturais, educacionais e ambientais 

da contemporaneidade, em particular, aquelas postas pela área de sua atuação no 

contexto do mundo do trabalho. 

Os projetos pedagógicos – instrumentos para assegurar a dinâmica dos cursos – e as 

matrizes curriculares dos cursos da Faculdade ITEC atendem às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, contribuem para a implementação deste Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), possuem forte aderência à missão e à visão da Faculdade e estão 

coerentes com o princípio da flexibilidade, buscando-se, com isso, a formação integral de 

profissionais de excelência, nas dimensões técnico-científica e humana. Contemplam, na 

caminhada do seu percurso pelos estudantes – diretamente ou de modo transversal – 

atividades sobre empreendedorismo, desenvolvimento social, incentivo a processos de 

inclusão, respeito aos direitos humanos e à diversidade, preservação do meio ambiente, 

dentre outras, pautadas na autonomia discente, buscando-se, com isso, o 

desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e autonomia do estudante em 

seu processo de formação. 

 

Atividades Práticas e Estágios Supervisionados 

Na Faculdade ITEC o estágio supervisionado está contido na matriz curricular dos 

cursos que optaram pela oferta de estágio aos estudantes em razão do cumprimento das 

diretrizes curriculares nacionais ou por deliberação da coordenação do curso em comum 

acordo com Núcleo Docente Estruturante (NDE). Sendo o Estágio Supervisionado um 

componente curricular que visa a proporcionar ao estudante formação prática, com 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação profissional. É 

concebido para propiciar ao discente a participação em situações simuladas e reais de 
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vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação. Tal Estágio deverá ser orientado, 

acompanhado e avaliado por um professor supervisor, pertencente ao corpo docente da 

Instituição. 

O Estágio Supervisionado constitui uma das modalidades de prática a ser 

realizada diretamente em ambientes de trabalho, sob a forma de uma ação desenvolvida 

enquanto vivência profissional prolongada, sistemática, intencional e acompanhada. Ele 

objetiva um conhecimento do real em situação de trabalho.  

São objetivos do Estágio Supervisionado: 

a) Oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões 

necessárias para o desempenho profissional; 

b) Possibilitar ao estudante vivência real e prática das atividades profissionais, 

complementando seus conhecimentos; 

c) Assegurar formação prática que permita ao estudante apreender processos 

teórico-críticos e operativo-instrumentais para a formulação de proposições e a 

mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional; 

d) Favorecer o relacionamento interpessoal com colegas, professores e corpo 

técnico, de maneira que o estudante compreenda a importância do trabalho em 

equipe; 

e) Contribuir para a formação do futuro profissional, evidenciando a relação entre o 

currículo acadêmico e o mundo do trabalho. 

O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente conveniadas com a Faculdade ITEC e que apresentem 

condições de proporcionar experiências na área de formação profissional do estudante. 

O planejamento das atividades de Estágio Supervisionado, o período e a carga horária 

de sua realização são determinados pelas diretrizes curriculares de cada curso de 

graduação e pelo seu respectivo Projeto Pedagógico de Curso (PPC), conforme descreve 

as leis que trazem em sintese as orientações instituidas ao discente em seu período de 

estágio curricular supervisionado. A Faculdade ITEC reconhece que no processo de 

pactuação com os setores que corresponde a cada ambiente de estágios em seus 

respectivos cursos oferecidos, deve contemplar o que descreve  a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 do qual faz parte do Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado da IES em consonância com o Regimento Geral, que estabelece a 
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documentação necessária dos docentes e discentes para que ocorra o estágio sem que 

ocorra vínculo empregatício. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso é contemplado na matriz curricular dos cursos 

da Faculdade ITEC  conforme Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos. 

Para a Instituição, o Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se como uma 

oportunidade de consolidação das diversas competências profissionais desenvolvidas ao 

longo do curso e previstas no Perfil do Egresso, caracterizando-o como uma etapa de 

culminância da aprendizagem. Daí a necessária consistência no seu roteiro, tornando a 

experiência de aprendizagem do aluno valorizada e única. O Trabalho de Conclusão de 

Curso está institucionalizado no âmbito dos cursos e formalizado mediante regulamento 

próprio que detalha todas as suas etapas, incluindo as formas de apresentação pelos 

estudantes. 

O TCC deverá abordar temas relacionados aos campos de atuação profissional, 

observando-se critérios como relevância social; atualidade; desenvolvimento de uma nova 

tecnologia; possibilidade de aprofundamento e continuidade de estudos na pós-

graduação. 

O TCC deve desenvolver no estudante as seguintes competências e habilidades: 

I - Possibilitar ao acadêmico o envolvimento com a pesquisa científica, dando-

lhe condições para sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do 

curso; 

II - Planejar e desenvolver produções de natureza técnico-científica, 

pragmática, de resolução de problemas ou de descrição do estado da arte 

do objeto de estudo escolhido; 

III - Compreender a lógica de macro políticas institucionais (cursos, programas 

de pós-graduação, institutos de pesquisa) que estabelecem diretrizes, 

bases e linhas de trabalho; 

IV - Definir o campo epistemológico, teórico e técnico para produzir questões de 

natureza científica e fundamentar reflexões sobre elas; 
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V - Elaborar questões de investigação pertinentes à relevância pessoal, 

acadêmica e social; 

VI - Intervir na realidade, objetivando transformá-la, de maneira ética, por meio 

da leitura crítica e da compreensão dos elementos que configuram um 

dado recorte dessa realidade social; 

VII - Desenvolver a capacidade de planejar e de pesquisar para resolver 

problemas nas áreas de formação específica; 

VIII - Conhecer e saber utilizar a normalização técnica estabelecida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - e adotada pela 

Faculdade ITEC para formatar trabalhos acadêmicos de natureza científica, 

de maneira ética e responsável, respeitando os direitos autorais e as 

referências utilizadas, bem como as normas de editoração; 

IX - Sistematizar as fontes bibliográficas significativas para a fundamentação 

teórica de trabalho científico e utilizá-las devidamente; 

X - Conhecer os recursos apropriados para a comunicação científica de uma 

produção intelectual; 

XI - Saber comunicar uma produção científica em tempo pré-determinado, com 

objetividade, clareza, rigor e ética; 

XII - Desenvolver a capacidade de utilizar a abordagem científica na solução de 

problemas encontrados na prática profissional; 

XIII - Comunicar, escrita e oralmente, produções científicas de acordo com as 

exigências acadêmicas, utilizando adequadamente recursos de 

explanação. 

 

Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do egresso, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação 

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

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

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

mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 
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É concebida para propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em prolongamento 

às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma autônoma e 

particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento 

propiciado pelo curso de graduação.  

De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares, entende-se como 

Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida nas atividades 

previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de 

graduação, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e 

profissional do aluno. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade 

com o curso em que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, além 

de ser preciso analisar sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem. 

A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo 

o pedido com a comprovação de freqüência, comparecimento ou participação nos eventos 

extracurriculares. Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou 

de exame de compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade 

ITEC, ou por ela referendadas. O processo de requerimento, comprovação e validação 

das Atividades Complementares ficará registrado na Coordenação de Curso. 

 

Seleção de Conteúdos e Elaboração do Currículo, consideram:  

a) Relevância social, com vistas a contribuir para o atendimento a necessidades e 

condições locais e regionais, guardando-se sua inserção no contexto nacional e 

internacional, bem como, considerando as expectativas dos diferentes segmentos 

sociais no que se refere à atuação dos profissionais da área; 

b) Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e 

pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões locais, 

regionais, nacionais e internacionais do avanço científico-tecnológico e à 

universalidade do conhecimento; 

c) Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes, 

permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, sociais, 

econômicas, ambientais e culturais; e a busca de avaliação e seleção crítica de 

novas informações em diversificadas fontes; 
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d) Interdisciplinaridade no desenvolvimento dos conteúdos, possibilitando a 

abordagem do objeto de estudos sob diversos olhares, incluindo a perspectiva da 

análise teórica, de questões contemporâneas e da dimensão sociocultural; 

e) Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento, com maiores 

possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e 

integração vertical, passíveis de organizar a aprendizagem do discente em níveis 

crescentes de complexidade. 

A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia deve observar todas 

as diretrizes já expostas e mais, dar ênfase às competências profissionais peculiares às 

áreas exploradas e formar profissionais que contribuam para o atendimento a demandas 

imediatas das pessoas, do mundo do trabalho e da sociedade. 

A cultura, os interesses e as características dos estudantes são critérios centrais a 

serem considerados na seleção e na organização dos conteúdos, bem como dos 

princípios metodológicos, apresentados em seguida. 

Para cumprir os objetivos de formação preconizados no perfil do egresso 

institucional, a Faculdade ITEC tem seus currículos estruturados a partir de núcleos 

temáticos que oferecem ao discente: 

a) uma concepção humanista e técnico-científica, considerando as relações teoria-

prática; e  

b) os conhecimentos transversais que passam pela contextualização social, política e 

econômica e asseguram a flexibilização curricular. 

O currículo integrado e flexível estimulado na Faculdade ITEC incentiva atividades 

de autodesenvolvimento e oferece oportunidades de transformação do saber 

estabelecido, concentrando-se em conteúdos significativos que possibilitam a aquisição 

de habilidades e de atitudes como parte mais importante do processo educacional, que 

devem ser trabalhadas em momentos de interação teoria-prática, nas atividades 

específicas de treinamento, projetos comunitários, ultrapassando os limites da informação 

pela informação e possibilitando ao futuro profissional reconhecer a forma de buscar e 

avaliar essa coleta de dados, contextualizando-a e tornando-a relevante para as relações 

sujeito-mundo. 

Desse modo, o componente curricular passa a ser visto como parte de um projeto 

temático, integrado por ações interdisciplinares, planejado de forma dinâmica, que 
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propicia a indissociabilidade das funções básicas da academia: ensino, investigação 

científica e extensão. 

A sistematização do conhecimento deve possibilitar o desenvolvimento de temas 

geradores que permitam uma visão holística do conhecimento, a construção de 

competências e a formação do pensamento científico. 

A oferta de componentes curriculares ocorre em blocos semestrais, considerando: 

conteúdos afins, o intercâmbio, a cooperação e a policompetência; projetos integradores, 

elaborados pelos professores de forma a atender aos objetivos e a concepção 

interdisciplinar.  

Os temas transversais que objetivam a preparação para o exercício pleno da 

cidadania, também trabalhados nos componentes curriculares dos projetos de todos os 

cursos, permitem discutir conceitos e valores que permeiam a formação do ser humano – 

ética, responsabilidade social, educação ambiental, educação em direitos humanos, 

educação sexual, relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e africana, 

diversidade cultural e formação política. 

A oferta do componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), optativo 

para todos os cursos de graduação e obrigatório para a Licenciatura em Pedagogia, 

reafirma o entendimento da Instituição na direção de uma formação plena – técnico-

científica e cidadã – de seus estudantes, com visão global a partir do contexto local em 

que se encontram inseridos. 

 

Oacompanhamento da execução do trabalho docente 

É continuado tendo início no processo de seleção e contratação, passando pelo 

processo de avaliação de desempenho realizado semestralmente, mediante a escuta dos 

estudantes, dos coordenadores e da própria autoavaliação dos docentes. Os professores 

recebem feedbacks de seus coordenadores de curso, considerando aspectos qualitativos 

e quantitativos. A partir dos resultados da avaliação, fornecidos pela CPA, as ações de 

formação e desenvolvimento são revisadas e planejadas, atendendo aos pontos de 

melhorias identificados. 

 

Monitoria 

Consoante com o disposto no artigo 84 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996), que trata da monitoria realizada pelos 

discentes do Ensino Superior. Com a monitoria busca-se contribuir para o 
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desenvolvimento e aprimoramento dos estudantes que apresentem destacado 

desempenho acadêmico e vocação docente, tornando-os, assim, mais preparados para o 

ingresso no mercado de trabalho, em que terá de vivenciar diversas situações de 

interação e necessitará agregar aprendizagens múltiplas para realizá-las da melhor forma. 

Promove-se a seleção de estudantes que auxiliam docentes no desenvolvimento 

das atividades relacionadas ao ensino de graduação. Em contrapartida, criam-se 

oportunidades para o estudante monitor aprofundar seus conhecimentos teóricos e 

práticos na unidade curricular de sua escolha. 

A monitoria é exercida sob orientação de um professor, ao qual é vedado deixar a 

cargo do monitor as aulas teóricas ou práticas, correspondentes à carga horária regular 

do componente curricular e as atividades de avaliação da aprendizagem dos discentes.  

A monitoria não implica vínculo empregatício entre o discente e a IES. O seu exercício se 

dará de forma voluntária. Os critérios de seleção, ofertas de vagas e prazos são 

estabelecidos em edital próprio, publicado semestralmente nos murais internos da 

Faculdade. A atividade de monitoria é exercida sem remuneração. A monitoria será 

exercida conforme disponibilidade de vagas autorizadas no referido edital.  

 

Atendimento à Legislação Especial 

No que concerne ao atendimento à legislação especial, os projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação da Faculdade ITEC devem observar, além dos já citados em tópicos 

anteriores, os seguintes documentos legais: 

a) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação dada pelas Leis nº 

10.639/2003 e 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP nº 01/2004, fundamentada 

no Parecer CNE/CP nº 03/2004, sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana; 

b) Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, e 

Resolução CNE/CP nº 02/2012, que estabelecem diretrizes relativas às Políticas 

de Educação Ambiental; 

c) Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, e Instrução Normativa nº 10, de 12 de 

novembro de 2012, sobre Desenvolvimento Nacional Sustentável; 
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d) Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que prevê a inserção da disciplina 

de Libras na estrutura curricular dos cursos de graduação como obrigatória (cursos 

de formação de professores) ou optativa (nos demais); 

e) Parecer CNE/CP nº 08/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 01/2012, sobre 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

 

2.5INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE QUANTO À 

FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES, ÀS OPORTUNIDADES 

DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS E ÀS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

 As inovações mais relevantes decorrem da adoção dos princípios filosóficos e 

técnico-metodológicos, notadamente, da problematização e das metodologias ativas, que 

substituem a rigidez das aulas meramente expositivas por uma condução participativa e 

flexível dos conteúdos a serem abordados. A permanente avaliação do curso, a partir das 

dimensões “Organização didático-pedagógica” e “Corpo docente”, permitem eventuais 

correções de rumo e garantem a eficácia da flexibilidade, no contexto do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Na dinâmica do curso, a flexibilidade dos componentes curriculares está centrada 

no estímulo ao desenvolvimento da autonomia discente, prevendo estratégias curriculares 

que extrapolam a rigidez curricular tradicional, como: 

a) Racionalização dos pré-requisitos das matrizes curriculares: os projetos de curso 

são planejados e executados para que só tenham pré-requisitos aquelas 

disciplinas cuja compreensão efetivamente dependa de um conhecimento 

contemplado por outra unidade curricular. Assim, o estudante que não logrou 

aprovação em uma determinada disciplina tem condições de progredir na matriz, 

de forma que ele permanece motivado a dar continuidade ao curso.   

b) Atividades Práticas: têm por objetivo flexibilizar a matriz curricular. Tais atividades 

são promovidas, acompanhadas e registradas pelo professor nos diários de 

classe. Dessa forma, busca-se motivar os alunos a conhecer ou apresentar 

realidades diversificadas no âmbito da sua atuação profissional ou atuação 

desejável. 
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c) Componentes curriculares flexíveis - na oferta de eletivos institucionais, em cada 

série dos cursos, e de componentes curriculares optativos. 

A flexibilidade curricular possibilita liberdade no percurso de formação, dando 

autonomia ao estudante para construir seu caminho, seu currículo e sua identidade. 

Permite também que a Faculdade ITEC acompanhe de perto as reais demandas da 

sociedade e, de modo particular, do mundo do trabalho, estruturando planos de curso 

vinculados à realidade desse contexto e, assim, alcançando um adequado perfil 

profissional de seus egressos. 

É, no entanto, essencial que, ao serem selecionadas para fazer parte do percurso 

curricular, as ações mantenham estreita vinculação com o núcleo epistemológico do 

curso, a partir do perfil do profissional delineado no projeto pedagógico. É importante 

também que essas ações possibilitem ao estudante a vivência de experiências 

significativas e que deem a eles condições de refletir sobre as grandes questões da 

atualidade e, a partir da experiência e dos conhecimentos construídos e refletidos, 

constituir uma formação compromissada com as demandas e os desafios de sua 

realidade social e profissional. 

Os cursos da Faculdade ITEC têm a sua estruturação referenciada pela legislação 

estabelecida para o ensino superior brasileiro e normativas do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), levando-se em conta as peculiaridades nacionais e locais e suas 

relações com o contexto internacional, com destaque para a necessidade de que sejam 

atendidas demandas sociais postas para a instituição, no seu conjunto, e para cada curso, 

em particular, nas áreas do ensino, da investigação técnico-científica e da extensão. 

No que compete ao uso de práticas pedagógicas inovadoras, incluindo a utilização de 

Tecnologia da Informação de uma forma planejada e sistemática, permite: 

• O desenvolvimento de uma competência de trabalho em autonomia, já que os 

discentes podem dispor de uma enorme variedade de ferramentas de 

investigação; 

• A possibilidade de poder confiar realmente a todos os discentes a 

responsabilidade das suas aprendizagens; 

• O acesso à informação com rapidez e facilidade; 

• A prática de confrontação, verificação, organização, seleção e estruturação, já que 

as informações não estão apenas numa fonte;  

• O desenvolvimento das competências de análise e de reflexão;  
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• A abertura ao mundo e disponibilidade para conhecer e compreender outras 

culturas; 

• A organização do seu pensamento; 

• O trabalho em simultâneo com um ou mais colegas situados em diferentes pontos. 

A prática pedagógica inovadora por sua característica interdisciplinar, não vem 

isolada numa disciplina curricular, ela possibilita realizar um percurso onde predomina a 

cooperação que perpassa as demais unidades curriculares, contando com suas 

contribuições sem roubar-lhe a especificidade. 

Dado o acima exposto, a organização didático-pedagógica da Faculdade ITEC 

explicitada nos projetos pedagógicos de cursos, vem sendo continuamente aperfeiçoada, 

viabilizando-se estratégias previstas no PDI, como a que aponta para a efetivação das 

políticas de ensino, em alto padrão de qualidade em todos os níveis, de forma a 

acompanhar gradualmente as mudanças ocorridas na tecnologia e na sociedade. 

 

2.6ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E OS PROJETOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONAIS 

Reavaliar permanentemente os projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação é 

uma preocupação constante da Faculdade ITEC. O Projeto Pedagógico Institucional, sem 

perder de vista os indicadores das Diretrizes Curriculares Nacionais, devem orientar seu 

trabalho na reavaliação e reconstrução dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos da 

instituição. Assim, visa-se ao desenvolvimento da proposta e à sua articulação com a 

comunidade, assegurando, deste modo, a formação profissional dos estudantes. 

Os elementos, constitutivos dos Projetos Pedagógicos, devem ser 

sistematicamente discutidos e reavaliados. Esse processo se concretiza através de um 

trabalho cooperativo entre os membros da comunidade acadêmica, legitimados para 

tanto. Através das discussões travadas no âmbito dos órgãos colegiados, a Instituição 

revisará suas práticas periodicamente. 

 

2.7. POLÍTICAS DE ENSINO 

A Faculdade ITEC orienta que as políticas de ensino na Instituição tenham como 

pressuposto a formação profissional voltada a contribuir para o atendimento à demandas 

da comunidade, em geral, e ao desenvolvimento do mundo do trabalho, em particular, 

gerando condições para que os estudantes superem as exigências da empregabilidade, 

sejam estimulados ao empreendedorismo e atuem de acordo com os valores da ética e 
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com os princípios da cidadania. Visam estimular, nos discentes, a compreensão dos 

contextos econômico, social, político, ambiental e cultural da sociedade a que pertencem. 

Na Faculdade ITEC, as políticas de ensino, também, incentivarão o compromisso 

ético como expressão relevante dos valores da vida humana presentes nas relações 

sociais e no acesso à produção e à cultura na sociedade e, ainda, na sustentabilidade do 

meio ambiente, assegurando a continuidade de diversas formas de vida. 

Nessa perspectiva, as atividades de ensino na Faculdade ITEC são perpassadas pelos 

seguintes princípios norteadores: 

a) “Aprender a conhecer": caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos 

do conhecimento, com a finalidade precípua de descobrir, compreender e fazer 

ciência; 

b) "Aprender a fazer": entendendo-se que, embora indissociável do "aprender a 

conhecer", o "aprender a fazer" refere-se diretamente à formação profissional, na 

medida em que trata de orientar o estudante a pôr em prática os seus 

conhecimentos, adaptando a educação à configuração do trabalho na sociedade 

atual; 

c) "Aprender a viver juntos": constitui-se em um grande desafio para a Educação, 

tendo em vista que trata de ajudar os estudantes no processo de aprendizagem 

para a participação, a cooperação e, sobretudo, a busca coletiva de soluções para 

os problemas contemporâneos; 

d) "Aprender a ser": integrando as três aprendizagens anteriores e caracterizando-

se pela elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam para a 

formulação própria de juízos de valor, formando assim, um cidadão e profissional 

decidido e preparado para agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

Com base no acima exposto, para a elaboração dos projetos pedagógicos, 

entendidos como instrumentos para assegurar a dinâmica dos cursos, adotam-se as 

seguintes orientações: 

a) Adoção de mecanismos de avaliação permanente dos projetos dos cursos e do 

processo de ensino-aprendizagem, que servem de diagnóstico para o seu 

aperfeiçoamento, bem como das condições de oferta dos cursos; 

b) Adoção de mecanismos de nivelamento, de modelos de ensino que favoreçam a 

autoaprendizagem e de avaliações. 
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c) Adoção de procedimentos pedagógicos permanentes para o desenvolvimento de 

metodologias e práticas que favoreçam a articulação entre os ciclos de formação 

geral e humanístico, básico-profissionalizante e profissionalizante, garantindo-se a 

relação teoria-prática e o desenvolvimento vertical dos currículos de graduação; 

d) Capacitação permanente das pessoas; 

e) Construção dos currículos com base nas diretrizes curriculares para a educação 

nacional, particularmente para o Sistema Federal de Ensino, adequados, porém, 

às características sociais, econômicas e culturais locais e da região; 

f) Desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes essenciais às relações 

de trabalho, tanto na produtividade quanto no viver com qualidade no meio social; 

g) Estímulo à criatividade e ao desenvolvimento do espírito científico, empreendedor 

e do pensamento reflexivo; 

h) Estímulo à participação efetiva dos Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados 

dos Cursos na atualização e no acompanhamento da implementação dos projetos 

pedagógicos dos cursos (PPC´s); 

i) Estímulo ao desenvolvimento de estágios, de Trabalhos de Conclusão de Curso, 

de oficinas, de aulas de campo, de monitoria e participação em atividades 

acadêmicas, científicas e culturais diversas; 

j) Expansão e atualização do acervo bibliográfico; 

k) Expansão e manutenção adequada da infraestrutura física; 

l) Incentivo à articulação entre a teoria e a prática, entre ensino, investigação e 

extensão, essencial para a produção e socialização de conhecimento aplicado às 

transformações sociais e à investigação científica e como meio para estimular a 

educação continuada; 

m) Organização dos currículos na perspectiva da formação integral humana, com 

conteúdos que contribuam para o atendimento às necessidades socioeconômicas, 

culturais e ambientais da sociedade local e da região; 

n) Promoção da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da flexibilidade na 

implementação dos currículos, adotando-se estratégias para a aplicação de 

metodologias ativas, diversificadas e inovadoras, voltadas ao desenvolvimento da 
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formação profissional de excelência, buscando-se apoio, também, em tecnologias 

de informação e comunicação apropriadas ao processo ensino-aprendizagem. 

 

Políticas para o Ensino de Graduação 

A Faculdade ITEC acredita que a academia é o espaço próprio para estudo, 

transformação, produção e socialização de novos saberes. Por isso, as políticas adotadas 

para o ensino de graduação devem favorecer, ao estudante: 

a) O desenvolvimento de suas competências e habilidades pessoais e profissionais; 

b) A busca pela autonomia e protagonismo na construção do seu próprio 

conhecimento; 

c) A preparação voltada a contribuir para o atendimento às complexas e dinâmicas 

exigências do mundo do trabalho; 

d) Uma formação técnica, científica e mais humana do ponto de vista social. 

Isso se dá a partir de um processo formativo-educativo inovador, visando a uma 

formação humana, tecnológica e científica com foco no estudante e por meio de 

aprendizagens que utilizam uma pedagogia crítico-reflexiva. Portanto, o processo 

acadêmico em curso na Faculdade ITEC deverá estar especialmente voltado para o 

fortalecimento da educação centrada na autoaprendizagem, na vivência de uma proposta 

ousada que coloca o discente diante de situações reais de (re)construção do 

conhecimento. 

Esse processo também comporta os desafios que exigem competências e 

habilidades desenvolvidas em cada projeto de ensino e segue um modelo institucional 

que adota como políticas gerais para o ensino de graduação:  

 

Formação Humanista em todas as Áreas de Conhecimento  

A aprendizagem é uma ação que pode envolver somente uma ou mais pessoas. 

Mas o ensinar é uma ação necessariamente coletiva, ou seja, não ocorre sozinha. Sendo 

assim, o foco do processo ensino-aprendizagem têm o docente como mediador de 

saberes e o estudante como responsável pela coleta, organização, transferência e 

aplicação do conhecimento.  

Esse processo coletivo de ensinar-aprender e aprender-ensinar sendo explorado 

na Instituição porque pressupõe responsabilidade coletiva e resulta em aprendizagens 

significativas. 
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Teoria e Prática associadas por meio da Integração Curricular 

Na Faculdade ITEC, o ensino de graduação tem como balizadores currículos 

integrados, centrados no estudante, propondo uma prática profissional diferenciada 

sintonizada com o mundo do trabalho, com as necessidades sociais e com a proposição 

de um sistema de avaliação abrangente, cujos indicadores apontam para uma nova visão 

de excelência acadêmica, preconizada nos documentos institucionais. 

A integração de currículos tanto pode ser de cursos de áreas de conhecimento 

afins e até mesmo de conteúdos que ultrapassam essas áreas e se tornam 

indispensáveis a qualquer formação profissional, como é o caso dos conteúdos de teor 

humanista.  

 

Aprendizagem por Formação de Competências 

A Faculdade é um ambiente multidimensional de aprendizagens, ou seja, motiva o 

discente e o conscientiza de que ele é o principal responsável pela construção de novos 

conhecimentos e pela transformação destes em atitudes e valores. 

Assumindo essa postura pedagógica, a instituição orienta para o ensino voltado ao 

desenvolvimento de competências, incentivando o discente a construir um conhecimento 

próprio, ou seja, a adotar um diferencial que o torne singular. Dessa forma, ele aprende 

não somente a ser um profissional, mas, também, a ser um cidadão integrado à realidade 

social em que vive. Trata-se de uma política educacional presente na ação pedagógica 

diária dos conteúdos nos componentes curriculares dos cursos, que favorece a formação 

integral do estudante. A formação por competência se dá, entre outras maneiras, por meio 

de: (i) propostas interdisciplinares; (ii) prática de resolução de problemas; e (iii) 

sistematização de processos dialógicos (o aprender a aprender). 

 

Interdisciplinaridade 

Ao definir a interdisciplinaridade, em todos os níveis de ensino, como uma política 

interna de ensino, a Faculdade ITEC garante o rigor acadêmico nos seus eixos 

conceituais e metodológicos, promovendo, ao mesmo tempo, os valores éticos presentes 

na solidariedade, na cooperação, na tolerância, na abertura diante do novo, no respeito à 

vida e suas manifestações. Diante disso, a Instituição faz da interdisciplinaridade uma 

práxis, na medida em que se baseia na experiência e se serve dela como material a ser 
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retrabalhado teoricamente, tanto na relação docente-discente quanto na relação entre 

docentes e entre discentes.  

 

Compromissos da Instituição para com a Sociedade e do Estudante consigo 

mesmo 

Na Faculdade ITEC, o conhecimento ultrapassa a sala de aula, vai além dos 

espaços acadêmicos tradicionais. O processo de formação profissional e pessoal que 

sustenta o ensino na instituição tem como um dos seus pilares de sustentação a 

construção de parcerias com os estudantes e, por meio deles, sob acompanhamento e 

orientação dos professores, a aproximação e articulações com as comunidades. Para 

essa finalidade, a Faculdade ITEC mantém diversos blocos interdisciplinares, além de 

atividades integrativas e de Extensão, com apoio e envolvimento direto de todas as 

lideranças acadêmicas e da Coordenação de iniciação Científica e Extensão.  

 

Políticas para Ensino de Pós-graduação 

A pós-graduação da Faculdade ITEC atua na busca de soluções tecnológicas e 

científicas para problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais, que sejam práticas 

no fazer, rápidas na eficiência e atendam à melhor relação custo/benefício possível. 

No âmbito do planejamento institucional, são políticas da Faculdade ITEC para a 

pós-graduação: 

 

Priorizar a oferta de Cursos Profissionalizantes 

As atividades de ensino de pós-graduação são organizadas em programas cujo 

objetivo principal é desenvolver e aprofundar a necessidade específica por qualificação de 

profissionais de nível superior, das áreas empresarial, estatal e do terceiro setor, 

capacitando-os a atuar em diferentes contextos, num ambiente em permanente 

transformação, buscando uma abordagem interdisciplinar e integrada aos diversos 

segmentos da sociedade, com adaptabilidade e flexibilidade diante da inovação. 

Na Faculdade ITEC, orienta-se que as atividades de pós-graduação sejam 

realizadas em estreita relação com a graduação, visando à melhoria e renovação desse 

nível de ensino resultante da atualização de conhecimentos a ela subjacente, de uma 

articulação didático-científica mais eficaz e da constante melhoria dos índices de titulação 

dos docentes em sala de aula na graduação. 
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Promover a Flexibilidade na oferta de Cursos 

Os cursos de pós-graduação ofertados pela Faculdade ITEC devem se distanciar 

da matriz curricular rígida, desenhada em torno de um conjunto de componentes 

curriculares estanques, e devem passar a experimentar as interconexões permitidas pela 

organização e hierarquização de saberes, vinculados às competências e habilidades a 

serem construídas e, ainda, as atividades integrativas diversificadas a serem vivenciadas 

durante o curso. 

Para isso, é essencial que a Instituição busque: 

a) Garantir as condições de infraestrutura e suporte para o desenvolvimento dos 

cursos de pós-graduação; 

b) Implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos cursos de pós-

graduação por ela ofertados. 

 

Buscar Soluções Tecnológicas e Científicas para Problemas Locais e Regionais 

Na Faculdade ITEC, a pós-graduação tem como referência a inovação, a transformação e 

a excelência, onde se busca promover a integração da Instituição com a comunidade 

local, em uma articulação entre o tecido produtivo e o tecido social, de modo competitivo, 

mas também cooperativo. Para tanto, a Faculdade ITEC deverá ofertar cursos que se 

proponham a buscar soluções para demandas da região onde está inserida, por meio de: 

 

a) Formação de profissionais qualificados para a docência, investigação e atuação no 

mundo do trabalho, nos níveis lato sensu (aperfeiçoamento, especialização e 

MBA); 

b) Promoção e desenvolvimento de parcerias, intercâmbios e outras formas de 

associação com instituições acadêmicas locais, nacionais e internacionais, setor 

empresarial, setor público e terceiro setor; 

c) Criação de programas de pós-graduação diferenciados para atender, de modo 

flexível, à diversidade da demanda. 

 

Incentivar a Produção Acadêmica, Tecnológica e Cultural Qualificada 

Para isso, a Faculdade ITEC orienta que sejam promovidas as seguintes ações 

institucionais: 
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a) Realizar o monitoramento da produção científica na Faculdade ITEC de forma a 

potencializar as ações na área; 

b) Implementar programa de apoio prioritário à publicação em periódicos nacionais e 

internacionais;  

c) Incentivar a participação de funcionários técnico-administrativos e de estudantes 

em eventos nacionais. 

•  

2.8 POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO 

ACADÊMICA 

A Faculdade ITEC entende investigação científica e difusão da produção 

acadêmica, portanto, como um dos fundamentos para o cumprimento da sua missão 

institucional. Os docentes e discentes devem contribuir não apenas para a produção 

intelectual, mas, fundamentalmente, para a geração de respostas a temas relevantes para 

a ciência, a cultura e a humanização – seja em âmbito local ou global –, propiciando 

questionamentos críticos e contínuos, gerando novas indagações ou aperfeiçoamento nos 

achados precedentes. Busca-se, assim, ir ao encontro de uma histórica orientação de 

educadores e educandos: articular teoria, reflexão crítica e prática sistematizada. 

Nessa perspectiva, os objetivos que norteiam a Política de Investigação Científica 

e Difusão de Produção Acadêmica da Faculdade ITEC são: 

a) Aprimoramento do espírito analítico-crítico e desenvolver o espírito científico dos 

discentes; 

b) Promoção da inovação para a busca de soluções, mediante a participação dos 

discentes em iniciação científica e tecnológica; 

c) Incentivo à participação de estudantes em atividades de investigação científica e 

difusão da produção acadêmica, enriquecendo o processo de ensino-

aprendizagem; 

d) Incentivo ao estudante da graduação a dar continuidade em seus estudos, por 

meio de cursos de especialização, na própria Faculdade ITEC ou fora dela; 

e) Preparação do discente para compreender a complexidade, o dinamismo e a 

globalidade do mundo de trabalho e frente a este, posicionar-se; 

f) Incentivo à produção científica discente própria ou em colaboração com seus 

orientadores e/ou colegas, objetivando a criatividade e a crítica. 
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A Faculdade ITEC enfatiza que as políticas institucionais para a investigação e 

difusão da produção acadêmica são espaços privilegiados para a consolidação da 

inovação, socializando o saber produzido e acumulado, visando à construção de 

desenvolvimento social a partir do empreendedorismo, mediante investigação autônoma e 

emancipatória. 

Para a consecução de tais objetivos, a Faculdade ITEC orienta que sejam 

implementadas – e, sempre que necessário, aperfeiçoadas – as seguintes estratégias e 

linhas de ação: 

a) Reafirmar a investigação como parte do processo acadêmico de formação do 

estudante, de qualificação do professor e de intercâmbio com a sociedade, o que 

implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais; 

b) Promover a cooperação interinstitucional, ou seja, a criação de redes de 

investigação e de difusão da produção científica, tecnológica, artística e cultural; 

c) Apoiar projetos voltados a questões relevantes associadas ao contexto local e 

regional e às principais demandas da sociedade, considerando-se as 

possibilidades e os limites da instituição; 

d) Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, buscando apoiar a produção acadêmica (iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural) mediante incentivos diversos, considerando-se as 

possibilidades e os limites da instituição; 

e) Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as 

produções intelectuais de professores e estudantes, mediante trabalhos, anais e 

artigos em periódicos da Faculdade ITEC; 

f) Promover ou apoiar a realização de congressos, simpósios, fóruns, seminários ou 

encontros para estudos e debates de temas ou de áreas específicas importantes 

para o desenvolvimento, local e regional, da ciência, da tecnologia e de 

manifestações artísticas e culturais, bem como incentivar a participação de sua 

comunidade acadêmica em iniciativas externas semelhantes. 

 

2.9 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A Extensão ocupa posição estratégica no processo permanente de articulação das 

instituições de ensino superior com a sociedade, integrando as atividades de ensino e 
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investigação científica às demandas internas e externas, constituindo-se em um canal 

voltado para aprendizagens teórico-práticas, especialmente para os discentes, na medida 

em que contextualiza as questões científicas com as da sociedade, e, em particular, da 

comunidade regional e local.  Ao colocar o discente, desde o início de seu curso, frente às 

necessidades e problemas da comunidade, ofertando serviços, promovendo eventos, 

divulgando publicações, colocando à disposição da população inovações e 

conhecimentos geradores de transformações, dentre outras possibilidades, a extensão 

assume o papel de vetor para a disseminação da ciência e da cultura, para a 

transferência de tecnologia e inovação e para constituição da vida em cidadania como 

compromisso social. 

Assim, as políticas de extensão na Faculdade ITEC assumem, como pressupostos 

básicos, que a mesma esteja direcionada para a disseminação da ciência e da cultura, 

para a transferência de tecnologia e para a constituição da vida em cidadania como 

compromisso social. Essa prática é compreendida como elemento articulador entre a 

sociedade e a Instituição, constituindo-se como canal para aprendizagens teórico-

práticas, na medida em que contextualiza as questões científicas com as da sociedade e, 

em particular, da comunidade regional e local. 

Ressalta-se, ainda, que as instituições de ensino superior, no mundo atual, devem 

estar também permanentemente atentas às complexas e dinâmicas exigências do mundo 

do trabalho e, assim, buscando respostas a demandas oriundas dos variados setores da 

economia.  

A Faculdade ITEC compreende ambas as vertentes – a social e a econômica, 

cada qual com múltiplos aspectos e especificidades – como geradoras de transformações 

da realidade em uma sociedade cada vez mais orientada ao conhecimento. Desse modo, 

por meio da extensão fundamentada nesses princípios e instrumentalizada mediante 

interações e compromissos com a sociedade, articulação teoria e prática e associação 

com o ensino, investigação científica e inovação, a Faculdade ITEC busca cumprir o seu 

papel de promover oportunidades voltadas a contribuir para o atendimento a demandas 

de natureza social, econômica, cultural e ambiental, cumprindo, assim, com sua missão 

institucional. Como resultado, o processo pedagógico fica fortemente beneficiado, na 

medida em que os estudantes atuam em situações próximas da prática profissional, 

experimentando um ensino contextualizado. 

A política institucional de extensão da Faculdade ITEC tem, como linha prioritária, 

o aprofundamento e o aperfeiçoamento da formação profissional em andamento e do 
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desenvolvimento da cidadania do estudante, mediante o conhecimento e a interação com 

situações desafiadoras da realidade social do contexto em que está inserido. 

As políticas institucionais que norteiam a extensão na Faculdade ITEC são: 

II. Políticas gerais: 

Estabelecem que os projetos de extensão estejam alinhados aos princípios 

norteadores e aos eixos de atuação para essa atividade na Faculdade ITEC e que, de 

modo específico, se voltem a ações empreendedoras, à promoção de programas e/ou 

ações de responsabilidade social e que busquem integrar, de modo transversal, às 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

III. Políticas específicas: 

a) Apoio a propostas que contribuam para o desenvolvimento regional em uma 

perspectiva econômica, social, cultural e ambiental; 

b) Incentivo, desenvolvimento, implantação e participação em projetos e programas 

voltados para a conservação e preservação do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

c) Estímulo às atividades de extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, 

inter e/ou interdisciplinares e Inter profissionais de setores da Instituição e da 

Sociedade, mantendo o compromisso com os direitos humanos, respeitando a 

diferenças de raças, etnias, crenças e gênero; 

d) Incentivo a reflexões que, valendo-se de resultados da extensão realizadas pela 

Faculdade ITEC, constituam subsídios para o aperfeiçoamento das concepções e 

práticas curriculares; 

e) Revisão da concepção de espaço para a construção do conhecimento, de modo 

que a “sala de aula” deixe de ser o lugar privilegiado para ato de aprender, e o 

“estudante”, transformando-se em ensinante-aprendente, se torne protagonista do 

processo de ensino-aprendizagem; 

f) Busca de estratégias e mecanismos para melhoria contínua da qualidade do 

atendimento às comunidades interna e externa; 

g) Incentivo e apoio à realização de atividades culturais e esportivas; 
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h) Oferta de programas de atualização, aperfeiçoamento, treinamento, divulgação, de 

interesse social e outros que atendam a demandas do mundo do trabalho local e 

regional; 

i) Estabelecimento de parcerias, convênios, associações e intercâmbios com 

empresas e outras entidades organizacionais, públicas, privadas ou do terceiro 

setor, para o desenvolvimento de programas de interesse mútuo e que também 

possam contribuir para a expansão das fontes de receita da Faculdade ITEC; 

j) Incentivo e apoio à oferta de programas de prestação de consultoria para as 

empresas, criando mecanismos que estimulem a organização dessas atividades 

por professores e estudantes; 

k) Promoção de eventos que coloquem a serviço da comunidade interna e externa 

acervos cultural, científico e tecnológico existentes e produzidos nas diferentes 

áreas; 

l) Incentivo e apoio à avaliação contínua do impacto social, urbano, econômico, 

tecnológico e do ensino resultante das atividades de extensão promovidas pela 

Faculdade ITEC. 

 

Os projetos de extensão, propostos por professores, devem constituir-se em 

elemento ampliador de conhecimentos acadêmicos, estar adequados às políticas e linhas 

de extensão da Instituição e vincular-se aos projetos acadêmicos de formação profissional 

do discente, estimulando a participação deste, de forma efetiva, nas relações que a 

Instituição estabelece com a comunidade. 

O apoio ao desenvolvimento comunitário serão realizados por meio de práticas 

multidisciplinares e de intervenção e problemas, constituindo área de grande interesse da 

ação comunitária da Faculdade ITEC, por contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

e o desenvolvimento sustentável. 

Outra relevante função da extensão é buscar meios e formas para criar interface 

com o mundo do trabalho e a sociedade, para apoiar o ensino, acompanhando as 

transformações ocorridas nos processos de trabalho e os impactos na formação 

profissional. 

Essas linhas indicam que a extensão e a ação comunitária se originam da 

Instituição para a comunidade, sobretudo pela disseminação de novos conhecimentos 
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científicos e tecnológicos na prestação de serviços que devem repercutir na qualidade de 

vida da população. 

A partir de 2021, visualizando o início da oferta dos cursos de graduação em 2022 

a Faculdade ITEC, incorporou em suas matrizes curriculares dos cursos de graduação o 

mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária dos cursos atividades de extensão, 

denominadas institucionalmente de Atividades Curriculares de Extensão (ACE), 

conforme estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira na 

Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018.  

Tais atividades estão institucionalizadas e possuem regulamento próprio, constituindo-se 

em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que 

promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros 

setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em 

articulação permanente com o ensino e a iniciação científica. 

A inclusão de atividades curriculares de extensão no currículo dos cursos de 

graduação, sob a forma de programas / projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, 

na perspectiva de uma transformação social por meio das ações de estudantes orientados 

por professores, podendo contar com a participação de técnicos administrativos, junto à 

comunidade externa da FACULDADE ITEC. 

Na ITEC para fins de organização curricular, as atividades curriculares de 

extensão serão previstas e registradas como parte de carga horária de componentes 

curriculares já existentes na matriz curricular de cada curso. 

Os componentes curriculares a terem parte de carga horária destinadas as 

atividades curriculares de extensão são propostas pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e aprovadas pelo Conselho de Curso. A indicação da carga horária de extensão 

dar-se-á na matriz curricular e nas respectivas ementas dos componentes que constam 

no Projeto Pedagógico de Curso. 

O Estágio, o Trabalho de Conclusão de Curso (mesmo quando resultante de 

práticas de extensão) e as Atividades Complementares não serão computados para 

integralizar a carga horária da extensão porque cada componente curricular possui limites 

próprios de cargas horárias e elas não geram compensação entre si. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) devem ser atualizados sob a 

responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso, contemplando as 

Atividades Curriculares de Extensão e apresentar o delineamento metodológico e 

avaliativo das atividades de extensão previstas, devendo apresentar as formas de 
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desenvolvimento de atividades de extensão a ser cumprida para fins de Curricularização 

da Extensão. 

Os PPCs de graduação devem ressaltar o valor das atividades de extensão, 

caracterizando-as adequadamente quanto à participação dos estudantes, permitindo-lhes, 

dessa forma, a obtenção de carga horária equivalente após a devida avaliação. 

Os planos de ensino do componente curricular que contenha carga horária 

destinada a extensão, devem fazer menção às atividades de extensão da curricularização 

e sua referida carga horária, assim como a descrição das atividades de extensão a serem 

desenvolvidas. 

As atividades curriculares de extensão inseridas dentro dos componentes 

curriculares, deverão seguir o mesmo sistema avaliativo determinado no Regimento Geral 

da IES, vigente para qualquer componente curricular ofertado. 

As atividades de extensão com fins de curricularização devem garantir que todos 

os estudantes atinjam a carga horária mínima estabelecida, mesmo que a participação 

ocorra por grupos e em momentos diferentes para cada um ou cada grupo. 

As atividades de extensão deverão ser avaliadas regularmente quanto à 

frequência e aproveitamento dos estudantes e quanto ao alcance e efetividade de seu 

planejamento, por meio de um processo de autoavaliação, o qual servirá como base para 

construção de indicadores de alcance e efetividade orientados pela Direção Acadêmica e 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme o processo de autoavaliação adotado 

pela IES. 

 

 

2.10 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A implementação de sua política de responsabilidade social e educação inclusiva, 

a Faculdade ITEC propõe-se a: 

a) Apoiar o desenvolvimento de estudos e investigações científicas sobre inclusão 

social e a publicação dos resultados daí advindos; 

b) Assegurar a inclusão de travestis e transexuais mediante a possibilidade de serem 

chamados pelo nome social desejado no espaço acadêmico; 

c) Atuar, mediante ações extensionistas, na promoção de ações voltadas para 

problemáticas da comunidade local, prestando serviços à população e 

incentivando a redução das desigualdades sociais; 
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d) Desenvolver projetos e ações em parcerias com órgãos dos governos estadual e 

municipais, voltados a contribuir para o desenvolvimento humano sustentável, a 

educação ambiental e demais ações de responsabilidade social e inclusão, 

considerando as possíveis contribuições dos cursos da instituição;  

e) Incentivar a educação inclusiva em suas atividades didático-pedagógicas; 

f) Estimular o estudo e o uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, mediante sua 

oferta, como componente curricular optativo, em todos os cursos de graduação e, 

na licenciatura em Pedagogia, como componente curricular obrigatório para 

integralização do curso, bem como, disseminando-a em eventos promovidos pela 

Faculdade ITEC; 

g) Capacitar seu corpo docente e técnico para o uso da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, gerando a acessibilidade e inclusão para atendimento junto à 

comunidade acadêmica; 

h) Garantir acessibilidade e inclusão a estudantes com necessidades educacionais 

especiais originadas de deficiência intelectual, psicossocial, física, de deficiência 

visual, auditiva ou com transtorno do espectro autista, e efetivar acompanhamento 

do desempenho acadêmico desses estudantes, oferecendo suporte para 

superação das dificuldades detectadas; 

i) Estimular práticas sociais e acadêmicas fundamentadas no respeito aos direitos 

humanos;  

j) Identificar práticas inclusivas e disseminá-las na instituição como forma de 

fortalecer a garantia do acesso, bem-estar, conforto, aprendizado, livre circulação 

e permanência de pessoas com deficiência nas dependências da IES; 

k) Incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como uma das formas de se praticar a responsabilidade social e assim 

um valor inseparável do exercício da cidadania; 

l) Incentivar realizações de eventos, debates, discussões e pesquisas identificando 

causas sociais relevantes, integrando o valor das ações de inclusão social aos 

objetivos da Instituição;  

m) Incentivar ações e práticas de sustentabilidade que envolvam discentes, docentes, 

administrativos e comunidade, no ambiente econômico, ambiental e social; 
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n) Desenvolver atividades de capacitação docente visando à adoção de metodologias 

que favoreçam a educação inclusiva em suas atividades didático-pedagógicas; 

o) Incentivar discentes e docentes a assumir papéis de agentes ativos nas ações de 

extensão e investigação científicas sobre responsabilidade social que contribuam 

para mudanças na realidade social, local e regional; 

p) Propiciar facilitadores para acesso a programas de financiamento para estudantes 

com baixo poder aquisitivo; 

q) Participar de programas federais de concessão de bolsas e Programas de 

Financiamento Estudantil; 

r) r)  Incentivar a preparação dos concluintes da graduação  pertencentes aos 

segmentos sociais contemplados com o ProUni, Fies, para continuidade de 

estudos e/ou para o trabalho profissional; 

s) Reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil;  

t) Realizar acompanhamento sistemático da evasão, buscando soluções para que os 

ingressantes possam permanecer nos cursos de graduação da Instituição; 

u) Promover a melhoria do desempenho dos discentes que apresentem dificuldades 

para o acompanhamento de seus cursos, notadamente nas séries iniciais, por 

meio de atividades de nivelamento destinadas a contribuir para a correção das 

deficiências observadas na sua formação anterior ao ingresso na Faculdade ITEC; 

v) Fortalecer o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) setor da Faculdade ITEC 

para assessoramento aos dirigentes e líderes acadêmicos, mas que também 

atuam diretamente com discentes, docentes e funcionários, para fins de 

proposição e implementação de ações voltadas a assegurar, na instituição, 

acessibilidade em todas as suas dimensões: atitudinal, arquitetônica, 

metodológica, de comunicação, de transporte, digital e programática; 

w) Propiciar a troca de informações sobre as formas de viabilização de ações de 

inclusão entre a comunidade acadêmica, o setor produtivo regional e a sociedade. 

 

2.11 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

A Faculdade ITEC é uma instituição que, por meio dos serviços educacionais por 

ela prestados de modo responsável, contribui para a transformação da realidade dos 
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egressos e da comunidade (interna e externa) na qual está inserida, agindo, pois, na 

direção do desenvolvimento socioeconômico local e regional. A Faculdade ITEC 

compreende a educação superior como núcleo de responsabilidade, cujas operações, 

sejam elas voluntárias ou espontâneas das partes interessadas ou decorrentes do 

estabelecimento sistemático de seus programas, visam cada vez mais ao alinhamento 

com as preocupações locais, nacionais e internacionais. 

Além de oportunizar o ensino superior, garantindo as possibilidades para que o 

estudante avance em sua carreira profissional, identificando seus propósitos e 

alimentando suas perspectivas de futuro, O credenciamento da Faculdade ITEC vem 

fortalecer este contexto dentro de sua cidade e região na perspectiva de ampliação e 

desenvolvimento institucional para que mais pessoas sejam beneficiadas em sua 

estrutura e mais empregos sejam gerados, a destacar a proposta de autorização de 

cursos de graduação ainda não ofertados na cidade, a exemplo, o Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Interiores. 

Ciente dessa realidade e da importância do papel das instituições geradoras e 

disseminadoras de conhecimento no empoderamento dos indivíduos, grupos sociais e 

nações, a Faculdade ITEC assume o compromisso de ser parte constitutiva do 

desenvolvimento social e econômico do Estado, de modo particular, dos municípios da 

região metropolitana de Patos e municípios circunvizinhos. 

Dada sua condição de instituição de ensino superior, sua atuação, na direção do 

acima exposto, dá-se por meio da produção e socialização do conhecimento em várias 

áreas de interesse da comunidade local e estadual, desenvolvimento de tecnologias e 

inovação, criatividade e responsabilidade na prestação de serviços educacionais de 

qualidade. 

As principais ações institucionais voltadas a contribuir para o desenvolvimento 

social são materializadas por meio de programas, projetos e atividades de extensão. Para 

a sua implementação, assume-se como princípio que o conhecimento construído 

culturalmente como “popular” possa interagir com o conhecimento acadêmico, 

favorecendo a ambos. 

Na dimensão do desenvolvimento econômico, a Faculdade ITEC estimula a 

existência de articulações e interações com o setor produtivo local e estadual, na 

identificação de suas demandas e, em consequência, na busca e apresentação de 

soluções.  
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As principais políticas que integram os compromissos da instituição com o 

desenvolvimento econômico e social são: 

a) Promover o alinhamento entre as necessidades do país, os objetivos de 

desenvolvimento do milênio, o desenvolvimento social, o desenvolvimento 

econômico e as capacidades e possibilidades da Faculdade ITEC; 

b) Fomentar a reflexão fundamentada no conhecimento adquirido dentro do ambiente 

acadêmico que busque a interação permanente e sistemática com a realidade 

social; 

c) Ampliar a implantação de programas, projetos e ações planejadas de 

responsabilidade social e de sustentabilidade, tanto por meio de iniciativas 

institucionais quanto pelas atividades acadêmicas e de extensão; 

d) Estimular e promover a articulação da Instituição com órgãos de desenvolvimento 

econômico e social do Estado e dos municípios; 

e) Ofertar formação orientada para o mundo do trabalho visando à inserção dos 

egressos e o comprometimento com a melhora do meio em que vivem; 

f) Atuar com foco na aplicabilidade e no estímulo a experiências práticas; 

g) Desenvolver ações de extensão e de investigação tecnológica e científica que 

contribuam para o desenvolvimento econômico e social da sua região de 

abrangência. 

 

2.12 POLÍTICAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE 

ÉTNICO-RACIAL 

Na perspectiva da implementação dessas políticas no âmbito dos cursos ofertados 

pela Faculdade ITEC, a instituição busca, como políticas institucionais: 

a) Atuar junto à comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética e da 

cidadania; 

b) Estimular a formação da consciência cidadã e política a respeito das diferenças e 

das diversidades, promovendo ações educativas de combate ao racismo e às 

discriminações; 

c) Estimular práticas sociais e acadêmicas fundamentadas no respeito aos direitos 

humanos e a diversidade;  
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d) Fortalecer as práticas individuais e coletivas que favoreçam à promoção, proteção 

e defesa dos direitos humanos; 

e) Fortalecer o compromisso com a formação da consciência social de seus 

educandos mediante o desenvolvimento de temáticas associadas às políticas para 

a promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-Racial (e sua influência 

para a formação da sociedade brasileira), em unidades curriculares integrantes do 

currículo de todos os cursos de graduação; 

f) Instigar que os estudantes sejam capacitados para identificar e superar as 

manifestações do racismo, como o preconceito e a discriminação racial; 

g) Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e práticas sociais que 

expressem a cultura dos direitos humanos na comunidade acadêmica; 

h) Promover o reconhecimento e a valorização da região na qual a Instituição se 

insere, fortalecendo a identidade étnico-racial, cultural e histórica da região; 

i) Propor a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento 

étnico-racial. 

Nessa perspectiva, a Instituição orienta que os projetos pedagógicos dos cursos 

por ela ofertados contemplem, na formulação do perfil do egresso, princípios e estratégias 

que assegurem a interligação da formação profissional com as Políticas para a promoção 

dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-Racial, atendendo plenamente aos Requisitos 

Legais associados a tais políticas. 

 

2.13 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

As políticas institucionais da Faculdade ITEC para a promoção da educação 

ambiental nos cursos por ela ofertados estão alinhadas aos princípios, diretrizes e 

objetivos estabelecidos na política nacional supra referida. De modo particular, busca-se, 

na Instituição: 

a) Desenvolver em toda comunidade acadêmica o espirito ambiental no seu 

cotidiano. 

b) Desenvolver na formação acadêmica uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações; 
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c) Desenvolver projetos e ações em parcerias com órgãos dos governos estadual e 

municipais voltados a contribuir para o desenvolvimento humano sustentável, a 

educação ambiental e demais ações de responsabilidade social e inclusão, 

considerando as possíveis contribuições dos cursos da instituição;  

d) Estimular às atividades de extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, 

inter e/ou interdisciplinares e interprofissionais de setores da Instituição e da 

Sociedade, mantendo o compromisso com os direitos humanos, respeitando a 

diferenças de raças, etnias, crenças e gênero; 

e) Estimular o fortalecimento e a criação da consciência crítica cidadã sobre a 

problemática ambiental e social; 

f) Incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo a defesa da qualidade 

ambiental como uma das formas de se praticar a responsabilidade social e assim 

um valor inseparável do exercício da cidadania; 

g) Incentivar o desenvolvimento, implantação e participação em projetos e programas 

voltados para a conservação e preservação do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

Nos cursos de graduação da Faculdade ITEC, essa temática é abordada de maneira 

transversal, podendo ser vivenciada, adotando-se as mesmas estratégias utilizadas na 

implementação das políticas para a promoção dos Direitos Humanos e das Relações 

Étnico-Raciais. 

Nesse contexto, podem-se destacar as pretensões de desenvolver as seguintes 

atividades, realizadas no período 2019-2023: 

a) Criação de Projeto de Educação Ambiental; 

b) Temáticas desenvolvidas em componentes curriculares de todos os cursos de 

graduação; 

c) Sinalização educativa – informações sobre o meio ambiente, direitos humanos, 

diversidade e da igualdade étnico-racial no âmbito da Instituição; 

d) A promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade; 

e) A promoção e divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que constituem 

patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por meio do ensino, da 

publicação ou de outras bases de comunicação; 
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f) Realizar semestralmente debate e reflexão sobre a participação da mulher e das 

minorias nos espaços de trabalho e seu papel social de elevação dos valores da 

inclusão na sociedade; Além das questões de gênero, são levantadas as 

temáticas voltadas para a filiação religiosa, orientação sexual, as questões de raça 

e diferenças entre as gerações considerando a idade das pessoas, a cultura 

étnica, a capacidade física em programas e ações institucionais. 

Assim procedendo, a Faculdade ITEC assume compromisso perene com aspectos 

relacionados à diversidade, processos de inclusão, meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural. 

O envolvimento dos estudantes com essas atividades contribuirá para a formação 

cidadã do futuro profissional e os ajudará a vivência a missão e valores da Instituição ao 

mesmo tempo em que os fará compreender o contexto sociocultural em que se inserem, 

posicionando-se frente à realidade em condições, portanto, de contribuir para a 

transformação dessa realidade. 

A coerência com as políticas de responsabilidade social que incluem os direitos 

humanos e a igualdade étnico-racial, além de estar disposta de forma transversal nas 

ações de educação do ensino superior em seu contexto geral, está, para as atividades de 

responsabilidade social, envolvida nas ações pedagógicas, projetos interdisciplinares, 

projetos de ação permanente, encontros, palestras, fóruns científicos, seminários e 

projetos de extensão, em todas as áreas de atuação da Faculdade ITEC. 

A promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-racial está prevista por 

meio de diversas leis no Brasil, bem como nos demais países ao redor do mundo, porém, 

desde 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos que prevê, em seus 30 artigos, um documento que é a base da luta 

universal contra a opressão e a discriminação, e que defende de forma clara e objetiva a 

igualdade e a dignidade das pessoas, além de reconhecer que os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta como informa o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública.  

Nas políticas institucionais da Faculdade ITEC estão presentes mecanismos 

estratégicos de valorização e inserção desta temática nos serviços educacionais que 

presta à sociedade, desde a divulgação até a definição de seus valores enquanto 

instituição de ensino superior comprometida com o desenvolvimento do Estado da 

Paraíba. Daí a sinalização inequívoca, a seus professores, técnicos administrativos e, 

principalmente, seus estudantes, sobre as relevantes contribuições que os integrantes 
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dessa comunidade, individual ou coletivamente, podem oferecer ao desenvolvimento de 

ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

Nessa direção, a Faculdade ITEC contribui também para a criação de uma cultura 

universal dos direitos humanos direcionada ao fortalecimento do respeito aos direitos e 

liberdades fundamentais do ser humano; ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e senso de dignidade; à prática da tolerância, do respeito à diversidade de 

gênero; à cultura, da amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, 

étnicos, religiosos e linguísticos; e à possibilidade de todas as pessoas participarem 

efetivamente de uma sociedade livre. 

 

2.14. POLÍTICAS DE GESTÃO 

A Política Institucional de Gestão é concebida pelos órgãos deliberativos da 

Faculdade ITEC e exercida por meio dos órgãos executivos, estando organizada de 

acordo com o Regimento Geral. 

As estruturas acadêmica e administrativa da Faculdade ITEC integram a 

comunidade acadêmica (corpos docente, discente, técnico-administrativo e a 

representação comunitária), buscando sempre pôr em prática as seguintes políticas ou 

diretrizes institucionais de gestão: 

• Fazer presente e determinante, em todos os processos da Instituição, as 

exigências estabelecidas nos instrumentos de avaliação, de forma que o 

planejamento, desenvolvimento e controle das atividades de gestão levem em 

conta - não exclusiva, mas preferencialmente – os critérios estabelecidos nos 

instrumentos de avaliação, haja vista que a atividade-meio (administrativa) deve 

servir à consecução da atividade-fim (ensino); 

• Promover a unidade de administração, supervisão e controle; 

• Observar a vedação de duplicação de meios (estruturas, recursos humanos, 

esforços etc.) para fins idênticos ou equivalentes; 

• Flexibilizar os métodos e critérios de ensino, com especial atenção para a 

manutenção do padrão de qualidade e de adequação às necessidades da região e 

do país; 

• Avaliar permanentemente as atividades de administração, ensino e extensão, com 

vistas a corrigir distorções e elevar, cada vez mais, o nível de qualidade e a 

eficácia do seu desempenho didático-científico e social; 
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• Implantar um modelo de organização que, em todos os planos, conduza à 

realização da missão institucional; 

• Fazer florescer uma organização integrada e participativa, com um padrão geral de 

administração flexível e dinâmico, baseado na informação distribuída e não 

centralizada, bem como no domínio das tecnologias de comunicação; 

• Desenvolver uma gestão dinâmica e democrática, que valoriza as pessoas e o 

trabalho em equipe;  

• Otimizar as atividades administrativas e de ensino desenvolvidas através da 

integração de sistemas informatizados; 

• Implantar sistemas de tecnologia da informação, visando à melhoria da gestão dos 

processos; 

• Qualificar, constantemente, o quadro permanente de pessoal; 

• Modernizar e adequar quantitativa e permanentemente os equipamentos 

disponíveis para aulas práticas, teóricas, laboratórios e ambientes administrativos. 

 

2.15 POLÍTICA PARA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

A Faculdade ITEC tem como política para infraestrutura e instalações os seguintes 

princípios básicos: 

• Realizar estudo de viabilidade e projetos de implantação, com cronograma 

definido, previamente à autorização dos cursos, de forma a garantir estrutura 

adequada e atender a todas as especificações legais para oferta dos respectivos 

cursos;  

• Garantir que a infraestrutura de cada curso implantado atenda aos requisitos 

especificados pela legislação, como laboratórios e biblioteca, considerando 

indicadores para obtenção de resultado oqual atenda satisfatoriamente o 

funcionamento dos cursos;  

• Garantir a agilidade na tomada de decisões, relativas à conservação das 

instalações e infraestrutura, evitando-se, desta forma, os lapsos de tempo, 

prejudiciais aos interesses do corpo docente, discente e técnico-administrativo e, 

principalmente, no que se refere ao suporte do processo fim da Faculdade ITEC; 
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• Manter a otimização de recursos humanos, utilizando, como referência, a 

conjugação de critérios de qualidade de atendimento e de prestação de serviços e 

racionalidade administrativa, com quadros setoriais enxutos; 

• Alocar recursos tecnológicos, a fim de obter o máximo de eficácia em sua 

utilização, por meio do mapeamento de demandas e do planejamento de oferta;  

• Melhorar e expandir o espaço físico em geral, de acordo com a demanda; 

• Implementar um processo de modernização da infraestrutura, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno, incluindo o 

atendimento a portadores de necessidades especiais; 

• Assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios, 

biblioteca especializada e serviços informacionais que assegurem e garantam o 

desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos programas de pós-

graduação; 

• Dimensionar adequadamente o espaço físico, considerando-se o número de 

usuários e o tipo de atividade desenvolvida; 

• Garantir o isolamento de ruídos externos e a boa audição interna, com o uso de 

equipamentos, e proporcionando condições acústicas adequadas; 

• Implementar melhorias nas condições de luminosidade, climatização e ventilação 

adequadas às necessidades climáticas locais; 

• Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica, para proporcionar 

condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários; 

• Manter todo o espaço físico limpo e arejado, garantindo, para isso, pessoal 

habilitado; 

• Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às 

necessidades. 

 

2.16 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA 

Em sua concepção, a Política de Comunicação diz respeito ao diálogo da 

Faculdade ITEC com seus públicos e apresenta grande preocupação com o processo de 

comunicação da Instituição, tendo em vista estabelecer, mediante esse processo, um 
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relacionamento transparente e efetivo, quer seja interno, com a sua própria comunidade 

acadêmica, quer seja externo, com a sociedade. 

Internamente, a Faculdade ITEC buscará desenvolver ações que privilegiem a 

interação com todas as pessoas a ela vinculadas, envolvendo seus estudantes, corpo 

docente e colaboradores. A preocupação com a integração entre seus membros é muito 

privilegiada. Externamente, a Faculdade ITEC busca se comunicar com a sociedade, 

investindo na interlocução com diferentes setores da instituição. 

Os canais institucionalizados de comunicação externa da Faculdade ITEC têm se 

manifestado de forma articulada com o PDI, buscando ouvir as demandas para aprimorar 

o fluxo das informações e democratizar o acesso às informações e ao conhecimento, com 

vistas à transparência das relações da Instituição com a comunidade externa e ao 

fortalecimento das ações de divulgação institucional, dando maior visibilidade à sua 

identidade. As políticas e diretrizes para a comunicação estão consolidadas e garantem a 

comunicação e a interação com a sociedade.  

As políticas de comunicação da Faculdade ITEC são: 

I. Constante aprimoramento do fluxo das informações; 

II. Democratizar o acesso às informações e ao conhecimento; 

III. Transparência das relações da Instituição com a Comunidade Acadêmica; 

IV. Fortalecer a divulgação Institucional, dando maior visibilidade à identidade 

institucional. 

As ações de comunicação da Faculdade ITEC são desenvolvidas promovendo a 

integração entre a comunidade acadêmica e a imagem de credibilidade institucional 

construída ao longo da história da Instituição, da qualidade acadêmica existente. 

As estratégias de comunicação alcançam as dimensões de avaliação (interna, pela 

autoavaliação da CPA e externa pelas avaliações do Ministério da Educação), de oferta e 

de implementação do ensino, da iniciação científica e da extensão, estando alinhadas 

com todos os projetos e normatizações institucionais. 

Os canais de comunicação que estão à disposição para a comunidade externa são 

coerentes com o plano de comunicação e atendem os propósitos institucionais, são eles: 

homepage; páginas em redes sociais; ouvidoria; call center; ações da assessoria de 

imprensa em jornais, revistas, sites e blogs; ações da agência de publicidade com 

propagandas em televisão, outdoor, revistas, dentre outros; ações da agência de 

conteúdo em mídias sociais, internet e outras formas de interações diretas com 
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estudantes; ações dos executivos de relacionamento com empresas; programa orienta 

com ações nas escolas de ensino médio da região. 

A comunicação com a comunidade interna abrange meios como: o site da 

Faculdade ITEC; documentos normativos; murais, folders e panfletos institucionais; e-

mail; a intranet, que disponibiliza documentos normativos e possibilita uma comunicação 

rápida; sinalização interna e murais informativos; Rede Social ITEC;  

O site institucional será mantido atualizado, com informações e conteúdo 

dinâmico: promovendo a divulgação dos cursos, processos seletivos, documentos 

institucionais, projetos e programas a serem ofertados na Faculdade ITEC e eventos e 

atividades que são desenvolvidas pelos estudantes e professores. Além disso, 

disponibiliza hot sites com informações importantes como resultados da CPA, divulgação 

de programas e serviços especiais para docentes e discentes. Por meio do site 

institucional, os técnicos, docentes e discentes poderão acessar, também, o 

autoatendimento por login e senha individual. Nesse espaço, a comunidade interna tem 

acesso a informações acadêmicas específicas e ao e-mail institucional, ferramenta que 

lhe permite enviar e receber e-mails com total segurança e agilidade. 

A Faculdade ITEC tem agências de publicidade como parceiras na criação das 

campanhas publicitárias maiores, elaboração de estratégias de marketing e comunicação 

e para estudos de inteligência competitiva e desenvolvimento de canais diretos, ágeis e 

atuais com estudantes e comunidade. Constantemente, como canais, são utilizados TV, 

rádio, internet, redes sociais, telefonia celular, ações na própria Instituição, nas ruas e 

praças, mídias externas e alternativas. A assessoria de imprensa da Faculdade ITEC 

dispões também de parceria com empresa local, que acompanha e promove notícias na 

mídia regional e local, documentando a relevância social da Faculdade ITEC para a 

comunidade onde está inserida. Essas empresas fazem todo o planejamento de 

comunicação, cujas ações têm como objetivo principal a projeção, com fidedignidade para 

toda a sociedade, do perfil institucional da Faculdade ITEC e seu compromisso com a 

qualidade da educação. 

A Faculdade ITEC estabelece ainda diferentes formas de comunicação que, de 

forma participativa, colabora com a disseminação de ações realizadas na instituição, por 

meio dos colegiados de curso, reuniões com representantes estudantis de turma contatos 

com setores da instituição, Comissão Própria de Avaliação (CPA), Ouvidoria e diálogos 

com demais setores da IES. 
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A Ouvidoria é órgão independente e media a interação com a comunidade interna 

e externa, facilitando o encaminhamento das demandas da comunidade a canais 

administrativos da Faculdade ITEC, contribuindo para a solução de problemas e melhoria 

dos serviços, com a manutenção de um diálogo permanente entre esses agentes. Seu 

funcionamento é fundamental para gerenciar os problemas vistos pela comunidade, 

facultando o conhecimento do perfil do seu público.  

A Ouvidoria realiza atendimento presencial, telefônico e via e-mail, mediante o 

qual é possível gerenciar os trâmites das solicitações. Dispõe de pessoal e infraestrutura 

adequados ao funcionamento. 

Sua interação com a comunidade funciona para estimular estudantes, funcionários 

e professores a se tornarem protagonistas das mudanças organizacionais. Designado 

pelo Diretor Geral, o Ouvidor tem acesso direto e irrestrito aos dirigentes da Faculdade 

ITEC e autonomia no tocante à sua função, segundo a qual, devem ser elaborados e 

encaminhados, à Direção Geral, relatórios periódicos para a adoção de medidas 

necessárias à melhoria dos processos institucionais. 

Os canais institucionalizados de comunicação interna da Faculdade ITEC têm se 

manifestado de forma articulada com o PDI, buscando ouvir as demandas para aprimorar 

o fluxo das informações e democratizar o acesso às informações e ao conhecimento, com 

vistas à transparência das relações da Instituição com seu público interno e ao 

fortalecimento das ações de divulgação institucional, dando maior visibilidade à sua 

identidade. 

No âmbito da comunicação interna à Faculdade ITEC, as seguintes ações e 

estratégias serão diretamente desenvolvidas: 

a) Constante aperfeiçoamento da comunicação interna e com a sociedade. 

b) Desenvolvimento de mecanismos institucionalizados de comunicação interna; 

c) Promoção de canais acessíveis de comunicação e sistemas de informação para a 

interação interna e externa, que possibilitem a divulgação das ações da IES; 

d) Aperfeiçoamento dos mecanismos definidos para a coleta, sistematização e 

divulgação da informação, os mecanismos de garantia e precisão na divulgação 

da informação; 

e) Utilização dos serviços de tecnologia de informação e comunicação como 

mecanismos para garantir que a informação favoreça a articulação entre as 

distintas áreas da instituição e colaborem com a tomada de decisões; 
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f) Atualização permanente do portal e demais veículos de comunicação da 

Instituição, bem como, criação de outros meios de comunicação com a 

comunidade. 

A comunicação visual da Faculdade ITEC foi pensada para ajudar a comunidade 

interna e visitantes na orientação e mobilidade geográfica no campus. Para isso, os 

ambientes estão devidamente sinalizados acessivelmente, e os murais de aviso, 

localizados em todos os blocos e salas, são rigorosamente supervisionados garantindo 

organização e relevância para a comunidade acadêmica nas informações institucionais 

(seleção de monitoria, iniciação científica, eventos, avaliações da CPA, semanas de 

integração e atualização profissional, fóruns científicos, dentre outros eventos). 

 

2.17 POLÍTICAS DE APOIO À MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL 

Conforme expressamente previsto no inciso III do art. 3º da Lei no 10.861/2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES: 

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 

dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 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. 

Para a Faculdade ITEC promover ações de responsabilidade social é um 

compromisso a ser assumido por toda a comunidade da Instituição. Isso requer a adoção 

de uma postura clara e transparente, de todos, no que diz respeito aos objetivos e 

compromissos éticos da Faculdade, em coerência com a sua Missão Institucional. Dessa 

forma, fortalece-se a legitimidade social de suas atividades – refletindo-se positivamente 

no conjunto das entidades com as quais mantém relações – e registra, com atos e fatos, a 

valorização e o seu reconhecimento pela região na qual está inserida, vez que estará 

contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e histórica e, de modo especial, 

para que as suas ações estejam imbuídas de sentido e que sejam contextualizadas. 

Assim procedendo, a Faculdade ITEC assume compromisso perene com aspectos 

relacionados à diversidade, processos de inclusão, meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural, em coerência com uma política institucional que 

contempla: 



 

74 

a) A valorização da produção artística cultural como atividade acadêmica; 

b) A promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade; 

c) A promoção e divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que constituem 

patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por meio do ensino, da 

publicação ou de outras bases de comunicação; 

d) A promoção de ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural; 

e) O compromisso com a formação da consciência social de seus educandos a partir 

da incorporação de temas tais como relações étnico-raciais (e sua influência para 

a formação da sociedade brasileira), direitos humanos, educação ambiental, 

produção artística e valorização do patrimônio cultural, em projetos integradores 

desenvolvidos em seus cursos de graduação; 

f) A promoção de ações de responsabilidade social na região;  

g) O incentivo ao estabelecimento de diálogos com as comunidades interna e externa 

visando identificar os potenciais básicos para desenvolvimento de projetos 

voltados à defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural; 

h) A atuação junto à comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética 

e da cidadania; 

i) A efetivação de ações que atendam a demandas sociais, à formação de 

lideranças, ao desenvolvimento de oportunidades, à integração de pessoas com 

projetos acadêmicos alinhados com o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo. 

Integrar a comunidade acadêmica da Faculdade ITEC com as representações 

artísticas e culturais mais variadas dos municípios da Região Metropolitana de Patos e de 

municípios circunvizinhos com atividades de extensão é uma forma de buscar, interna e 

externamente, o reconhecimento da Instituição pelas ações por ela desenvolvidas, ou das 

quais venha a participar, nessas áreas, legitimando, assim, sua política voltada a 

contribuir para o desenvolvimento artístico e cultural do Estado. O envolvimento dos 

estudantes com essas atividades contribui para a formação cidadã do futuro profissional e 

os ajuda a compreender o contexto sociocultural em que se inserem, posicionando-se 

frente à realidade, em condições, portanto, de contribuir para a transformação dessa 

realidade. 
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Para a consecução de tais objetivos no período 2019-2023, no âmbito das 

referidas atividades, foram planejadas as seguintes estratégias e linhas de ação: 

a) Apoio a projetos e ações voltados a questões relevantes associadas ao contexto 

local e regional e às principais demandas da sociedade, considerando-se as 

possibilidades e os limites da instituição; 

b) Criação do projeto ITEC Cultural, que realiza atividades mensais, como forma de 

potencializar e consolidar Arte, Cultura e Lazer no cotidiano da Instituição; 

c) Início da implantação de programa de apoio a projetos integrados de extensão e 

iniciação científica na Instituição; 

d) Divulgação das atividades de iniciação científica, tecnológicas, artísticas e culturais 

de docentes e discentes; 

e) Destinação de recursos do orçamento da Instituição, anualmente, para o 

desenvolvimento de atividades de iniciação científica, tecnológicas, artísticas e 

culturais, além da infraestrutura física e administrativa; 

f) Estímulo à disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as 

produções intelectuais de professores e estudantes, mediante trabalhos, anais e 

artigos em revistas eletrônicas da Faculdade ITEC; 

g) Melhoria do perfil do corpo docente da Faculdade ITEC, adequando-o às 

necessidades para o desenvolvimento das atividades de iniciação científica, 

tecnológicas, artísticas e culturais (aderência da formação e experiência 

profissional); 

h) Promoção ou apoio à realização de congressos, fóruns, seminários, oficinas de 

trabalho ou encontros para estudos e debates de temas ou de áreas específicas, 

bem como incentivo à participação de sua comunidade acadêmica em iniciativas 

externas semelhantes. 
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3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

 

3.1. Graduação 
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3.2. Pós-Graduação 

Os Cursos de Pós-Graduação (lato sensu) previstos são: 
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

Em relação ao corpo docente, a Faculdade ITEC se propõe a iniciar suas 

atividades e manter-se dentro de um padrão de qualidade no que diz respeito à titulação e 

regime de trabalho dos seus docentes, estando sua distribuição da seguinte forma: 

 

4.1 TITULAÇÃO 

Em relação à titulação do corpo docente da Faculdade ITEC, temos 67% dos 

docentes com pós-graduação stricto sensu e destes 21% possuem o título de doutor, 

perfazendo um padrão de qualidade de excelência neste quesito. 

 

4.2 REGIME DE TRABALHO 

Para que se consiga o padrão acadêmico ao qual se propõe a Faculdade ITEC, a 

instituição contará com todos os seus docentes com tempo destinado às horas 

extraclasse para que assim possam acompanhar os discentes, promover ações e atendê-

los em toda a sua integralidade. Neste cenário a Faculdade ITEC manterá 62,5% dos 

docentes em tempo integral ou parcial, sendo destes, 21% em tempo integral. 
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4.3 CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE, COM 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO, DETALHANDO PERFIL DO QUADRO 

EXISTENTE E PRETENDIDO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

O desenvolvimento buscado no que diz respeito à titulação e regime de trabalho 

do corpo docente segue transcrito abaixo:  

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

A Faculdade ITEC realiza processo seletivo sob a responsabilidade da Comissão 

Permanente de Seleção Docente, abrangendo as seguintes etapas e procedimentos: 1. 

Inscrição do candidato e Exame de Regularidade da inscrição; 2. Prova didática: 

avaliação das competências didático-pedagógicas, por banca examinadora, com base nos 

seguintes critérios: (a) entrega e utilização adequada do plano de aula; (b) coerência entre 

objetivos e conteúdos da aula; (c) metodologia utilizada; (d) adequação dos recursos 

didáticos; (e) domínio de conteúdo; (f) fluência comunicativa; (g) postura pessoal e tempo 

de apresentação; 3. Análise e avaliação do currículo Lattes do candidato, em relação à 

sua titulação, experiência docente e profissional, publicações científicas e participação em 

eventos científicos; 4. Entrevista: avaliação do candidato, acerca dos elementos do 

currículo Lattes (formação e produção intelectual, disciplinas relacionadas à área objeto 
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do processo de seleção), além do perfil docente da Faculdade ITEC , considerando 

princípios, valores e políticas da Instituição. 

Caberá ao Departamento de Recursos Humanos realizar a comunicação e 

divulgação, por meio de diversos canais de comunicação, além do site institucional, das 

vagas deliberadas e das etapas de seleção e contratação. 

 

Contratação: 

1. Análise do processo pela Direção Acadêmica e homologação, para 

contratação, pela Direção Geral; 

2. Encaminhamento do processo, pela Direção Geral, para análises pela 

Comissão de Enquadramento e Avaliação Docente; 

3. Análise documental e devido enquadramento no Plano de Carreira 

Docente; 

4. O docente somente estará apto a ministrar aulas na Faculdade ITEC após 

a assinatura do seu contrato de trabalho no Departamento de Recursos 

Humanos; 

5. A contratação do docente, em qualquer das categorias profissionais 

previstas no Plano de Carreira Docente, far-se-á no nível inicial da 

categoria; 

6. O docente ingressante na Carreira Docente da Faculdade ITEC cumprirá 

estágio probatório por dois semestres letivos. 

O processo de contratação é realizado de acordo com o estabelecido no Plano de 

Carreira Docente, devendo-se, ainda, o candidato selecionado apresentar comprovante 

de aprovação em exame admissional, bem como dos documentos e demais informações 

relevantes apresentadas no ato da inscrição ao processo seletivo. 

 

4.5. Plano de Carreira do Pessoal Docente 

 O Plano de Carreira Docente da Faculdade ITEC é a base para a gestão dos 

Recursos Humanos responsáveis pela realização de atividades docentes e abrange um 

conjunto de princípios, normas e procedimentos, constituindo-se instrumento essencial 

para a organização e a valorização do Corpo Docente da Instituição. A carreira docente 

da Faculdade ITEC é regida pela legislação trabalhista, pela legislação do Ensino 
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Superior, pelo Estatuto, pelo Regimento Geral e pelas Resoluções do Colegiado Superior 

da Instituição. 

 A carreira docente da Faculdade ITEC compreende os professores, que no 

exercício do magistério superior, desenvolvem atividades acadêmicas, sob o regime de 

trabalho previsto na legislação trabalhista brasileira, podendo ser enquadrado sob os 

registros de tempo integral, de tempo parcial ou horista, de acordo com as normas 

regulamentares expedidas pelo MEC (Ministério da Educação). 

O Plano de Carreira Docente (PCD) da Faculdade ITEC tem como objetivos:  

• Valorizar o corpo docente da instituição, reconhecendo a sua contribuição, 

comprometimento e dedicação para a qualidade de ensino;  

• Estimular o desenvolvimento das atividades e o aprimoramento profissional dos 

docentes, de modo a assegurar um corpo docente altamente capacitado e em 

constante atualização;  

• Possibilitar condições para promoção e ascensão funcionais, visando o 

crescimento profissional do docente dentro da carreira, no exercício de suas 

atividades e criar condições de atratividade para profissionais qualificados que 

atuam no mercado de trabalho. 

O PCD da Faculdade ITEC é regido pela legislação trabalhista, pela legislação do 

ensino superior, pertinentes à vida acadêmica dos docentes, tratando sobre classificação, 

atividades, regime de trabalho, políticas de remuneração, progressão e ascensão 

funcional, e vantagens. 

Deste modo os docentes da Faculdade ITEC serão enquadrados em plano de 

cargos, salários e carreira. A contratação de novos docentes decorre de processo de 

seleção, no qual especial atenção é dedicada à tarefa de empregar profissionais com 

trajetória consolidada, aliada a uma formação sólida com aderência as disciplinas que irá 

ministrar. A divulgação de vagas é pública e os candidatos são selecionados por provas 

de títulos, didática, experiência acadêmica e não acadêmica. Ressalta-se que a 

contratação do candidato selecionado é feita nos termos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, do Plano de Carreira Docente e de diretrizes definidas pela Entidade 

Mantenedora 

O Plano de Carreira da Faculdade ITEC considera para admissão e progressão 

vertical e/ou horizontal, os seguintes critérios: titulação; realização de cursos de pós-
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graduação lato e stricto sensu; desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão; 

publicações e tempo de serviço prestado à IES.  

O regime de trabalho docente é o especificado na Consolidação das Leis do 

Trabalho, observando os critérios e normas pelo Plano de Carreira Docente da Instituição.  

O docente está sujeito à prestação de serviços semanais, dentro dos seguintes 

regimes: TEMPO INTEGRAL: docentes contratados com carga horária de 40h semanais 

de trabalho, nelas reservado, no mínimo, vinte horas para atividades acadêmicas e ou de 

gestão no âmbito do curso ou área de atuação; TEMPO PARCIAL: docente contratado 

atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma instituição, reservado 

pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento e avaliação; HORISTA: docente 

contratado pela instituição exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da 

carga horária contratada, ou que não se enquadre nos outros regimes de trabalho acima 

definidos. O número de horas-aulas atribuídas a cada docente obedece ao critério de 

aderência a cada disciplina a ser ministrada, podendo, a cada período letivo, semestral, 

anual ou de outra periodicidade, ser alterado em função do oferecimento dessas 

disciplinas, do número de turmas e do número de docentes necessários. As horas de 

trabalho não utilizadas para docência podem incluir atividades de pesquisa, extensão, 

orientação, supervisão de estágios, coordenação de cursos, núcleos ou programas 

institucionais, participação em Núcleos Docentes Estruturantes, coordenação de 

laboratórios didáticos, dentre outros. Essas horas podem ser remuneradas de acordo com 

políticas específicas instituídas pela Faculdade ITEC e aprovadas pela Mantenedora. 

O número de horas-aula pode variar por semestre, de acordo com o planejamento 

curricular. É permitida a redução das horas-aula estabelecidas ou o afastamento integral, 

por decisão da IES e da Mantenedora, quando o docente ocupar os cargos ou funções de 

Diretoria ou Coordenadoria de Curso. No exercício de atividades de ensino, o profissional 

é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Convenção Coletiva de Trabalho 

da categoria, em vigor. O corpo docente é constituído por: professores integrantes do 

Quadro de Carreira Docente e por Professores Colaboradores, Visitantes.  

Constituem requisitos para ocupação das categorias pelos professores integrantes 

do quadro permanente da Faculdade: 

DNS III: título de doutor, obtido em cursos credenciados e reconhecidos na forma da lei, 

com experiência profissional comprovada.  
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DNS II: título de mestre e/ou de doutor, obtido em cursos credenciados e reconhecidos na 

forma da lei, com experiência profissional comprovada, relevante e aplicável às atividades 

acadêmicas sob sua responsabilidade.  

DNS I: título de especialista, mestre e/ou doutor, obtido em cursos credenciados e 

reconhecidos na forma da lei, com experiência profissional comprovada. 

 

POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA: 

A Faculdade ITEC entende que a capacitação docente é um dos pilares da 

melhoria da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos cursos de 

graduação e pós-graduação. Sendo assim, a Instituição investe no aprimoramento 

técnico-pedagógico de seus professores, não medindo esforços para viabilizar iniciativas 

de capacitação, desde que cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas 

prioritárias, definidas pela própria Faculdade, e estejam respaldadas pelos aspectos 

legais inerentes à questão. 

O Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD) busca mecanismos que 

transformem o professor em autor de sua formação e coparticipante do processo contínuo 

de aperfeiçoamento; para isto, é necessário minimizar os entraves à sua consolidação, 

representados pelas dificuldades da prática docente contemporânea, tornando-se 

imprescindível que a instituição identifique elementos motivadores que incentivem a 

participação de seus professores no programa. 

As diretrizes básicas da política para o corpo docente da Instituição estão assim 

definidas: 

a) Consolidação de um quadro docente titulado e altamente qualificado que 

responda, em qualidade e quantidade, ao exercício das funções de ensino, 

pesquisa, extensão e cultura, procurando atender aos padrões e indicadores de 

qualidade fixados pelo MEC; 

b) Seleção de profissionais titulados, experientes e disponíveis, mediante seleção 

criteriosa; 

c) Otimização dos quantitativos de professores, concentrando e disponibilizando 

maior volume de horas-aula para cada professor dentro dos limites possíveis e 

viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de 

satisfação. 
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Coerente com essas políticas, as ações institucionais voltadas para a melhora da 

formação e capacitação docente abrangem três níveis:  

 

a) Melhoria da Titulação: aprofundamento de conteúdo específicos e de referenciais 

teórico-metodológicos, viabilizando a produção de conhecimentos, mediante a 

qualificação profissional; 

b) Atualização didático-pedagógica como aperfeiçoamento do Magistério: busca 

construir e consolidar competências relacionadas ao domínio de conteúdo dos 

componentes curriculares; a um tratamento metodológico de conteúdo; ao planejamento 

das situações de aprendizagem; ao envolvimento dos estudantes na iniciação científica, 

extensão e ação comunitária.  

Ocorre em meio às seguintes atividades: avaliação da aprendizagem; 

desenvolvimento de competências e certificações intermediárias; inclusão e 

responsabilidade social; oficinas pedagógicas e cursos de capacitação, bem como, 

durante as Semanas pedagógicas a serem realizadas pela Faculdade ITEC, destinadas a 

todos os seus docentes.  

Haverá também as capacitações e oficinas promovidas pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico com o apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão com enfoque 

primordial de inclusão e acessibilidade, favorecendo ao docente Faculdade ITEC o 

aprimoramento e preparação para as ações e atitudes do cotidiano; 

 

c) Apoio institucional à promoção, realização e participação em eventos científicos: 

busca estimular o desenvolvimento e a divulgação de estudos e pesquisas, na própria 

Instituição ou em outras IES, como se pode comprovar nos portfólios dos respectivos 

cursos. 

O investimento nos docentes se faz absolutamente necessário, quando se 

pretende a contínua melhoria e inovação metodológica. Para tanto, a Faculdade ITEC 

oferece, por meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, uma série de ações 

voltadas para o seu docente, que podem decorrer das necessidades específicas dos 

cursos, ou de planejamento institucional. O NAP se volta à manutenção da qualidade do 

ensino e à execução do PPC, promovendo ações sobre educação inclusiva, 

relacionamento entre estudante e professor, estudante e estudante, professor e professor, 

apoio psicopedagógico ao docente, competências e desenvolvimento curricular e ética na 

prática pedagógica.  
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Dentre as ações e projetos realizados, vale destacar os seguintes: 

Semanas Pedagógicas: encontro com todos os docentes da instituição que acontecerá 

antes do início de cada semestre letivo. Essa semana é de fundamental importância, pois 

é nesse período em que efetivamente se planeja a execução do Projeto Pedagógico, as 

avaliações das atividades do semestre (nível das turmas, questões metodológicas, 

procedimentos avaliativos, cumprimento do calendário, construção de planos de ensino e 

cronograma de aulas, orientações para orientação de TCC e supervisores de estágio) 

entre outras questões específicas dos cursos; 

 

Atendimento e Orientação Pedagógica: O NAP se coloca à disposição do docente para 

estabelecer um espaço de contínuo diálogo e construção, com uma proposta para refletir 

e agir no universo pedagógico que se encontram – docente e Instituição – inseridos e no 

processo de transformação que se deseja. O apoio pedagógico pode acontecer por meio 

de uma programação de atividades pedagógicas sobre práticas avaliativas, 

planejamentos por competências, projetos interdisciplinares e/ou tecnologias 

educacionais; 

 

Cursos de Capacitação: Também por meio do NAP, são oferecidos cursos modulares de 

extensão para aprimoramento no ensino superior. Os cursos serão oferecidos 

semestralmente de acordo com a demanda situacional da Faculdade ITEC identificada 

em reuniões com docentes e coordenadores de curso. Além das atividades realizadas 

pelos programas especiais, a Instituição realiza oficinas pedagógicas, cursos e encontros 

pedagógicos para sistematização do projeto institucional, discutindo temas como: 

Avaliação no ensino superior; Novas tecnologias; Novos paradigmas educacionais; 

Estudos de casos no ensino de projetos; Redação de casos; Qualidade nas 

apresentações em sala de aula, dentre outros. O trabalho de qualificação do corpo 

docente tem o objetivo da construção e manutenção de um corpo docente que atenda os 

objetivos do Projeto Pedagógico Institucional, oportunizando momentos de ação, vivência, 

reflexão, contextualização e de construção dos saberes profissionais dos professores, 

incentivando inovações pedagógicas. 

 

PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSORES: 
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No que concerne às substituições dos professores, a autoavaliação institucional, 

no seu eixo avaliação do corpo docente, constitui um instrumento confiável de 

acompanhamento do desempenho dos professores dos cursos e dos professores 

mediante o posicionamento dos alunos em relação à atuação docente e à própria 

autoavaliação docente. O professor mal avaliado será sempre convidado a se reunir com 

o Coordenador do Curso, onde terá a oportunidade de se justificar ou explicar as razões 

da avaliação e da qualidade incipiente de sua atuação e/ou do conteúdo constituído. Caso 

apresente justificativa ou explicação razoável, os Coordenadores poderão optar por lhe 

dar nova oportunidade e, se necessário, cursos de qualificação para melhorar o seu 

desempenho docente. 

Além dos casos previstos na CLT, pode ocorrer o afastamento, com os direitos e 

vantagens estabelecidos no Plano de Carreira e devidamente autorizados pela IES. Os 

cargos, em razão de afastamentos ou de licenças, são preenchidos por docente que 

atenda aos requisitos exigidos no Plano de Carreira mediante contrato de trabalho por 

tempo determinado e em conformidade à legislação vigente. Para a substituição 

permanente de professores no quadro docente da Instituição, iniciam-se os processos de 

seleção e contratação, seguindo os procedimentos regulares estabelecidos no Plano de 

Carreira Docente. 

 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

POLÍTICA DE PESSOAL E PLANO DE CARREIRA 

A gestão de pessoal técnico administrativo, na Faculdade ITEC, é feita por 

distribuição e capacitação para o desenvolvimento de atividades administrativas. 

Instrumentalizam a gestão dos técnicos, o Plano de Carreira do Corpo Técnico-

Administrativo da Faculdade ITEC, doravante PCCTA, além do Plano Institucional de 

Capacitação do Técnico Administrativo, considerando os princípios de excelência, 

sustentabilidade e educação continuada.  

A gestão da carreira do corpo técnico-administrativo é responsabilidade da Área 

de Recursos Humanos. As atribuições do setor estão relacionadas ao exercício de 

atividades de suporte operacional nos domínios comuns e especializados da gestão de 

recursos humanos. 
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Todos os técnicos administrativos da Faculdade ITEC serão contratados no regime 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo observados os critérios de cargos e 

salários.  

O Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade ITEC constitui-

se no instrumento normativo interno que define e regula a administração de cargos e 

salários da Faculdade, implementando a política de valorização em consonância com as 

necessidades e diretrizes institucionais e com as exigências do mercado de trabalho, 

possibilita a progressão horizontal ou vertical de funcionários e tem como finalidade 

promover a valorização do Corpo Técnico-Administrativo, através da identificação e 

aprimoramento de aptidões e habilidades, além de definir uma estrutura de cargos e 

salários capaz de possibilitar um equilíbrio e coerência entre os valores pagos e os 

serviços realizados, possibilitando o reconhecimento ao mérito profissional através de um 

processo equilibrado e justo. 

A Instituição garante e prima pelo oferecimento de boas condições de trabalho 

para seus técnicos, sempre atenta para instalações e acomodações apropriadas, 

equipamentos e mobiliários ergonomicamente adequados e disponibilizando 

constantemente novas tecnologias para a excelência dos serviços. 

A Faculdade ITEC incentiva ainda, o autodesenvolvimento e valorização funcional 

com políticas de recrutamento e seleção interna, sempre priorizando o crescimento dos 

seus colaboradores. Através da intranet e e-mail institucional, as oportunidades (com 

requisitos e atribuições) serão divulgadas para todos os técnicos, o que demonstra 

transparência e o empenho institucional. 

A política da Faculdade ITEC voltada à seleção e gestão de pessoas integrantes 

de seu corpo técnico-administrativo está centrada na busca, desenvolvimento e 

manutenção de profissionais que se destaquem pela observância da demonstração de 

competências e habilidades profissionais aprimoradas, incentivando o convívio 

harmonioso em um ambiente complexo e plural, a criatividade e a inovação, atributos que, 

em consequência, contribuirão para a produtividade individual e coletiva, o prazer pelo 

trabalho realizado e a qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade. 

Nessa perspectiva, a Faculdade ITEC orienta que sejam implementadas as 

seguintes ações institucionais: 

• O incentivo à formação continuada do corpo técnico; 

• A oferta de cursos, voltados à atuação específica, a partir das demandas 

detectadas nas avaliações institucionais; 
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• A oferta de cursos de relações interpessoais, para o bom desempenho 

profissional; 

• A atualização de conhecimentos em novas tecnologias; 

• A elaboração da matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do 

nível técnico e operacional, revisando-a anualmente; 

• A implementação da oferta de programas de qualificação próprios. 

Durante a vigência deste PDI serão desenvolvidos os treinamentos de: 

Socialização; Atendimento; Motivação; Desenvolvimento de equipes; Liderança; 

Excelência no atendimento; Relações Interpessoais; Treinamentos específicos: como 

Excel básico e intermediário.  

A política de pessoal resulta em uma relação de parceria e colaboração de longo 

prazo, criando a oportunidade de crescimento interno, aproveitando o conhecimento 

específico e suas habilidades, estimulando o desenvolvimento e realização profissional 

em direção aos objetivos institucionais. 

Tais capacitações e desenvolvimento virão não somente aprimorar o ambiente de 

trabalho e oferecer serviços de qualidade para seu cliente interno e externo, como 

também, contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com seu papel na 

sociedade. Além disso, objetiva que as pessoas tenham suas habilidades e competências 

aprimoradas, incentivando a criatividade e a inovação, que, consequentemente, 

influenciam na produtividade e na qualidade desta. 

Objetiva-se, com isso, atrair, desenvolver e reter talentos; aumentar o nível de 

valorização das pessoas; criar sistema de remuneração que reconheça méritos e valores; 

melhorar o processo de comunicação interno; investir na cultura institucional e no 

aperfeiçoamento de seus processos; criar agentes integradores do ambiente interno; criar 

sistemas de procedimentos que aumentem a sinergia entre os órgãos. 

O treinamento e a capacitação dos técnicos administrativos contribuem para o 

alcance de objetivos definidos nos planos institucionais que estão alicerçados no PDI. O 

Plano Institucional torna-se importante, então, para o aumento da produtividade e 

qualidade dos serviços oferecidos pela Faculdade ITEC. Para que todo esse 

procedimento possa proporcionar resultados satisfatórios, faz-se necessário a 

estruturação do treinamento a partir de uma série de ações planejadas que dizem respeito 

a definições acerca de recursos instrumentais; objetivo do treinamento; instrutor ou 
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treinador; público alvo; local adequado para o treinamento e época ou horário a ser 

realizado.  

O corpo técnico-administrativo da Faculdade ITEC, também possui o benefício de 

uma bolsa de estudos em cursos de graduação a serem ofertados pela Faculdade ITEC 

no valor de 50%, esse benefício estende-se aos seus dependentes diretos, sendo o 

percentual da bolsa de 30% para o primeiro dependente, 20% para o segundo, e 10% 

para os demais dependentes. 

 

 

 

Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo: 
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5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE 

 

 
5.1. Estrutura Organizacional e instâncias de decisão 

A Mantenedora da Instituição, responde pela Mantida perante as autoridades 

públicas e a comunidade em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitados os limites da lei que regem as instituições de ensino 

superior, especialmente no que se refere ao princípio da autonomia acadêmica em seu 

Regimento e à autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

A gestão da Faculdade ITEC segue as diretrizes nacionais para a educação 

superior e as políticas estabelecidas nos documentos institucionais oficiais, destacando-

se Regimento Geral, PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), PPI (Projeto 

Pedagógico Institucional) e PPC (Projeto Pedagógico dos Cursos). Estes documentos 

servem de base para todas as outras políticas de gestão implantadas na Faculdade ITEC: 

resoluções internas, portarias, normas acadêmicas, entre outras. Nesse cenário, 

encontra-se um organograma implementado e adequado à realização das propostas do 

PDI, considerando enquanto princípio institucional da gestão assegurar o efetivo 

funcionamento de órgãos colegiados. 

O Regimento Geral da Faculdade ITEC disciplina as relações entre a Mantenedora 

e a Mantida, delimitando-lhes autoridade e competências, no respeito às respectivas 

esferas de atuação, assegurando a liberdade didático-científica na esfera de ensino, 

iniciação científica e extensão.  

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, 

objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a 

implantação das medidas propostas e do crescimento da IES. Essa estrutura permite 

instaurar processos e decisões ágeis, com participação dos diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica, possibilitando a cada setor autonomia e responsabilidade pelas 

decisões adotadas.  

A Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e o público em 

geral pela mantida, incumbindo-lhe de tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento, respeitando os limites da lei e Regimento, a liberdade acadêmica do 
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corpo docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

consultivos.  

Existem canais específicos de conversação dos Coordenadores de Curso e da 

Diretoria com a Mantenedora para encaminhamento de situações dos cursos e da 

Faculdade ITEC na área administrativa ou pedagógica. 

A estrutura organizacional acadêmica e administrativa da Faculdade prevê a 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docentes, discentes e 

corpo técnico-administrativo), representados nos órgãos de gestão acadêmica.   

Conforme disposto no Regimento Geral, a área relativa à organização administrativa 

compreende a forma como a Faculdade define sua estrutura organizacional, 

administrativa e instâncias de decisão, especialmente, o funcionamento e a 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

Mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios. 

De acordo com o Regimento Geral, a estrutura organizacional da Faculdade ITEC 

é composta por, em suas respectivas instâncias, pelos seguintes órgãos: 

I. Conselho Acadêmico-Administrativo - CAAD;  

II. Diretorias; 

III. Coordenações de cursos; 

IV. Órgãos auxiliares. 

 

DO CONSELHO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO – CAAD. 

O Conselho Acadêmico-Administrativo - CAAD, órgão máximo de natureza 

normativa, consultiva e deliberativa em matéria administrativa, didático-científica e 

disciplinar. É constituído: 

I. Direção Geral; 

II. Direção Acadêmica; 

III. Direção Administrativa; 

IV. Direção Financeira; 

V. Coordenações de Cursos; 

VI. por um representante da Entidade Mantenedora, indicado por esta;  



 

92 

VII. pelo Coordenador da CPA;  

VIII. pelo Secretário Geral;  

IX. por dois representantes do corpo docente, sendo um da graduação e outro da pós-

graduação, indicados pelas Coordenações de Curso;  

X. por dois representantes do corpo discente, sendo um da graduação e outro da 

pós-graduação, indicados pelas Coordenações de Curso;  

XI. por um representante do corpo técnico-administrativo, indicado pelo setor de 

Recursos Humanos; e  

XII. por um representante da sociedade civil organizada, indicado por entidade de 

comprovado reconhecimento público. 

Todos possuem mandato de dois anos, sendo a todos admitida a recondução. O 

Diretor Geral é membro nato. 

No caso de vacância, o Diretor Geral indicará o substituto para qualquer um dos 

componentes. 

O Conselho Acadêmico-Administrativo reúne-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes 

em cada ano civil. 

 

Compete ao Conselho Acadêmico-Administrativo: 

I. Homologar os documentos estratégicos institucionais - PDI, PPI e suas alterações, 

submetendo-os, quando for o caso, à aprovação do Órgão Competente do 

Ministério da Educação; 

II. Homologar o orçamento anual da Faculdade ITEC; 

III. Homologar e autorizar acordos, parcerias ou convênios com instituições nacionais 

estrangeiras, de acordo com as normas emanadas pela Mantenedora; 

IV. Apreciar os relatórios de planos e projetos desenvolvidos pelos órgãos executivos; 

V. Outorgar títulos honoríficos e de benemerência; 

VI. Criar, incorporar, modificar e extinguir órgãos, obedecendo às normas emanadas 

da Mantenedora e legislação em vigor; 

VII. Deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matéria de sua 

competência prevista neste Regimento Interno como instância superior. 
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VIII. Promover a integração das atividades de ensino, iniciação científica e extensão no 

âmbito da Faculdade ITEC; 

IX. Avaliar a execução do regime didático, cumprimento de programas de ensino, 

Iniciação científica e atividades de extensão, propondo ações de aperfeiçoamento; 

X. Aprovar a criação, incorporação, modificação e extinção de cursos e programas 

educacionais, previstos em lei, obedecendo às normas internas e às normas 

emanadas do poder público; 

XI. Aprovar normas e guias disciplinares e de funcionamento acadêmico da Faculdade 

ITEC; 

XII. Acompanhar o planejamento, a implementação, a avaliação e a aplicação de 

melhorias contínuas nas atividades da Faculdade ITEC; 

XIII. Aprovar Projetos Pedagógicos de Cursos ofertados; 

XIV. Aprovar o Calendário Acadêmico semestral;  

XV. Aprovar normas e providências para elaboração dos editais de processos 

seletivos; 

XVI. Deliberar sobre questões relativas ao rendimento escolar; 

XVII. Estabelecer o número de vagas iniciais dos cursos novos e alterar o número de 

vagas dos cursos já existentes; 

XVIII. Aprovar editais no âmbito de sua competência; 

XIX. Responder às consultas que lhe forem encaminhadas; 

XX. Solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas que 

surgirem na aplicação deste Regimento. 

Os membros dos órgãos colegiados não serão remunerados pelo exercício de 

suas funções e aos indicados, benfeitores ou equivalentes, não serão concedidos 

vantagens ou benefícios. 

 

DA DIRETORIA 

A Diretoria é o órgão executivo superior, cabendo-lhe administrar todas as 

atividades da Faculdade. 

A Diretoria da Faculdade é exercida pela Direção Geral, auxiliado pelos: 
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I. Direção Administrativa; 

II. Direção Acadêmica; 

III. Direção Financeira. 

 
A Direção Geral, em suas ausências e impedimentos, é substituída, 

sucessivamente, pela Direção Acadêmica e pela Direção Administrativa. 

Os Diretores de que tratam os incisos I, II e III deverão propor à Direção Geral a 

estrutura e o funcionamento das respectivas Diretorias. 

Todos os cargos da Diretoria são designados pelo Presidente da Entidade 

Mantenedora para mandato de dois (02) anos, facultada a recondução. 

 

Compete à Direção Geral: 

I. Administrar as atividades da Faculdade; 

II. Representar a Faculdade, interna e externamente, no âmbito de suas atribuições; 

III. Convocar e presidir o Conselho Acadêmico-Administrativo (CAAD), com direito a 

voto comum e de qualidade; 

IV. Promover, em conjunto com os Diretores Administrativo e Acadêmico, a integração 

no planejamento e a harmonização na execução das atividades da Faculdade; 

V. Conferir grau acadêmico e firmar diplomas dos cursos de graduação; 

VI. Assinar, juntamente com o Presidente da Entidade Mantenedora, títulos 

honoríficos outorgados pela Faculdade; 

VII. Apresentar à Entidade Mantenedora e aos órgãos competentes, no início de cada 

exercício, o relatório das atividades do ano anterior; 

VIII. Propor a criação e a concessão de títulos honoríficos e de prêmios; 

IX. Exercer o poder disciplinar; 

X. Constituir grupos de trabalho e comissões para fins específicos, bem assim 

comissões encarregadas de processo administrativo; 

XI. Firmar acordo e convênios entre a Faculdade e instituições públicas ou privadas, 

após aprovação da Entidade Mantenedora; 

XII. Baixar portaria, bem como resolução decorrente de decisão do colegiado que 

preside; 
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XIII. Adotar as medidas necessárias à autorização e ao reconhecimento de cursos da 

Faculdade; 

XIV. Nomear os Coordenadores de Curso, o Secretário-Geral, o Bibliotecário e outros 

previstos neste Regimento; 

XV. Propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e técnico-

administrativo necessário ao funcionamento da Faculdade ITEC; 

XVI. Tomar, em casos especiais, decisão ad referendum do CAAD; 

XVII. Resolver, em regime de urgência, os casos omissos deste Regimento, ad 

referendum dos órgãos competentes; 

XVIII. Propor alteração ou reforma deste Regimento; 

XIX. Desempenhar outras atribuições que, embora não explícitas neste artigo, 

vinculam-se ao exercício do cargo de Diretor-Geral. 

 

A Direção Acadêmica é o órgão executivo que orienta, coordena e fiscaliza todas 

as atividades acadêmicas da Faculdade. 

São atribuições da Direção Acadêmica: 

I - Auxiliar a Direção Geral da Faculdade na coordenação e supervisão das atividades de 

ensino, iniciação científica e extensão; 

II - Planejar a vida acadêmica da Faculdade, global e anualmente, em colaboração com 

os Coordenadores de Curso, para fins de encaminhamento ao CAAD para aprovação; 

III - Analisar as propostas de currículos e suas alterações, encaminhando-as, com 

parecer, ao CAAD para apreciação e deliberação; 

IV - Promover a coordenação geral das atividades de graduação, pós-graduação e de 

extensão da Faculdade, obedecidas às normas legais, estatutárias e regimentais; 

V - Estabelecer e supervisionar o sistema de comunicação e de controle da vida escolar; 

VI - Orientar e superintender a distribuição do espaço acadêmico; 

VIII - Examinar as propostas de convênios com entidades públicas ou privadas que 

ofereçam campo de aplicação e treinamento para as atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão das Coordenações de Curso, bem como outros convênios propostos 

no setor acadêmico, encaminhando-os, com parecer, ao CAAD; 
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IX - Exercer a ação disciplinar na jurisdição de toda a Faculdade sobre os corpos docente 

e discente; 

X - Promover a obtenção dos recursos necessários ao desenvolvimento da Faculdade; 

XIII - Elaborar os processos de criação e reconhecimento de cursos, para 

encaminhamento aos órgãos responsáveis; 

XIX - Participar das reuniões do CAAD;  

XX - Zelar pelas boas relações da Faculdade com o poder público, empresas privadas e 

personalidades voltadas para os ideais da educação; 

XXI - Exercer a orientação pedagógica dos cursos de graduação e pós-graduação; 

XXIII - Supervisionar as atividades dos Coordenadores de Cursos; 

XXIV- Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

A Direção Administrativa é o órgão executivo que orienta, avalia o 

desenvolvimento político e organizacional, coordena e fiscaliza as atividades dos órgãos e 

serviços administrativos da Faculdade. 

São atribuições da Direção Administrativa: 

 

I - Participar das reuniões do CAAD; 

II - Exercer a direção administrativa da Faculdade; 

III - Elaborar, em conjunto com o Diretor Financeiro, a proposta orçamentária da 

Faculdade, submetendo-a ao Diretor Geral para encaminhamento ao CAAD e à 

Mantenedora para apreciação e deliberação; 

IV - Fiscalizar a execução do Orçamento da Faculdade; 

V - Promover a obtenção dos recursos necessários ao desenvolvimento da Faculdade; 

VI - Propor à Mantenedora, mediante exame prévio do CAAD, quaisquer assuntos que 

envolvam criação ou aumento de despesas; 

VII - Zelar pelas boas relações com o poder público, empresas privadas e personalidades 

voltadas para os ideais da educação; 

VIII - Baixar atos normativos no âmbito de sua competência; 
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IX - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento; 

X - Nomear, exonerar, demitir, licenciar e promover o pessoal Administrativo e Técnico; 

A Direção Financeira é o órgão executivo que superintende, orienta, coordena e 

fiscaliza as atividades de planejamento, elabora o orçamento geral da Faculdade, bem 

como o executa. 

 

São atribuições da Direção Financeira: 

I - Participar das reuniões do CAAD; 

II - Promover a execução das atividades do ciclo de planejamento e do desenvolvimento 

organizacional em conjunto com os demais Diretores; 

III - Elaborar, em conjunto com o Diretor Administrativo, a proposta orçamentária da 

Faculdade, submetendo-a à Direção Geral para encaminhamento ao CAAD e à 

Mantenedora para apreciação e deliberação; 

IV - Zelar pelas boas relações da Faculdade com o poder público, empresas privadas e 

personalidades voltadas para os ideais da educação; 

V - Baixar atos normativos no âmbito de sua competência; 

VI - Promover a obtenção dos recursos necessários ao desenvolvimento da Faculdade; 

VII - Encaminhar à Direção Geral a prestação de contas a ser submetida à Mantenedora; 

VIII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

COORDENAÇÃO DE CURSOS 

A Coordenação de Curso, órgão executivo, superintende, coordena, fomenta e 

acompanha todas as atividades acadêmicas do curso, no âmbito de sua competência. 

O coordenador, em suas ausências, impedimentos ou vacância, será substituído, 

temporariamente, por um membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso, designado 

pela Direção Acadêmica. 

Compete às Coordenações de Curso: 

I. Representar o curso na Instituição ou fora dela; 
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II. Planejar, implementar e avaliar atividades relacionadas à coordenação do curso, 

promovendo ações corretivas na execução das atividades sob sua 

responsabilidade, buscando melhorias contínuas; 

III. Promover a interlocução com o setor produtivo, com entidades da área 

educacional e conselho profissional relativo ao curso, de modo a ampliar o 

reconhecimento do curso pela comunidade; 

IV. Participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante; 

V. Responsabilizar-se pelo reconhecimento e renovação de reconhecimento do 

curso, juntamente com o setor competente; 

VI. Acompanhar o desempenho dos alunos nos exames de curso e nos exames de 

conselhos, empreendendo ações educacionais que viabilizem resultados de 

excelência; 

VII. Acompanhar o perfil do egresso de modo a subsidiar ações de melhoria de 

qualidade do curso, responsabilizando-se pela construção, reconstrução e 

efetivação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC); 

VIII. Participar efetivamente do processo de autoavaliação do curso, atendendo as 

premissas da CPA; 

IX. Acompanhar os resultados das avaliações, monitorando os resultados obtidos 

pelos alunos e empreendendo ações que viabilizem aperfeiçoamento do processo 

de ensino-aprendizagem; 

X. Coordenar os trabalhos e as atividades dos docentes do curso; 

XI. Planejar, estimular, promover e acompanhar o registro das atividades 

complementares; 

XII. Acompanhar o trabalho dos estagiários e monitores; 

XIII. Propor atividades de extensão e estimular a participação de alunos e professores; 

XIV. Estimular alunos e professores a participarem de projetos de Iniciação Científica; 

XV. Propor e avaliar políticas de Trabalho de Conclusão de Curso (monografias, 

artigos, relatórios de estágio, etc.) e de projetos acadêmicos específicos (empresa 

simulada, projetos experimentais, assistência jurídica, trabalhos interdisciplinares, 

etc.); 
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XVI. Reunir-se formalmente com colegiado, professores, representantes de turmas, 

etc.; 

XVII. Indicar os representantes do corpo docente e discente para compor o Colegiado 

de Curso e presidi-lo; 

XVIII. Definir os professores integrantes e presidir o NDE, garantindo um trabalho 

consistente de acompanhamento da qualidade do Curso, de implantação do 

Projeto Pedagógico proposto, de avaliação do trabalho realizado e de 

aperfeiçoamento, quando necessário; 

XIX. Elaborar e acompanhar a execução do orçamento do curso; 

XX. Supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do curso; 

XXI. Solicitar professores para o curso, fazer indicação dos mesmos para as disciplinas 

em oferta e propor os desligamentos docentes, quando necessário; 

XXII. Orientar e acompanhar a biblioteca na aquisição de acervos para o curso; 

XXIII. Acompanhar, junto à Secretaria Geral, os registros das atividades acadêmicas; 

XXIV. Monitorar a frequência discente (evasão, cancelamento e trancamento de 

matrícula e retorno); 

XXV. Acompanhar a evolução da área de atuação do curso e áreas afins; 

XXVI. Organizar, rever, manter atualizados e arquivar os planos de ensino encaminhados 

pelos professores; 

XXVII. Monitorar os resultados dos processos de avaliação de desempenho, dando 

retorno ao corpo docente sobre o mesmo; 

XXVIII. Monitorar a frequência docente (faltas, atrasos, substituições e controle da carga-

horária lecionada); 

XXIX. Zelar pelo cumprimento do regime acadêmico e dos horários de aula; 

XXX. Pronunciar-se sobre questões suscitadas pelos alunos e professores, 

encaminhando informações e pareceres aos setores competentes; e 

XXXI. Acompanhar o processo de matrícula e rematrícula, orientando os alunos do curso 

e realizando interlocução com demais áreas, visando garantir um atendimento de 

qualidade ao corpo discente; 
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XXXII. Sob o comando da Coordenação de curso teremos o Colegiado de Curso e o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

 

 

COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado de Curso é órgão de natureza deliberativa, normativa e consultiva no 

âmbito de cada Curso e é integrado pelos seguintes membros: 

I. um Coordenador do Curso, como seu Presidente;  

II. dois professores (no mínimo); e  

III. um representante dos discentes. 

 

Os representantes do corpo docente serão indicados pelo Coordenador de Curso, 

para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

O representante do corpo discente será indicado pelo Coordenador de Curso, 

dentre os Representantes de Turma eleitos por seus pares, para mandato de 2 (dois) 

anos, permitida a recondução 

No caso de vacância, a Coordenação de Curso indicará o substituto para qualquer 

um dos componentes. 

O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada 

semestre e, extraordinariamente, se convocado por seu Presidente ou por solicitação da 

maioria de seus membros, comunicando a ordem do dia. 

 

Compete ao Colegiado de Curso:  

I. acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do curso, no 

ensino, na Iniciação científica e na extensão, observando as recomendações dos 

demais órgãos envolvidos; 

II. aprovar medidas para o aprimoramento do ensino-aprendizagem, na busca 

constante da excelência no curso; 

III. acompanhar o processo de aprendizagem do corpo discente; 

IV. opinar sobre a matriz curricular do curso e eventuais propostas de reformulação; 
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V. aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso e alterações nas ementas e 

carga horária de disciplinas; 

VI. atualizar o perfil profissional do curso sempre que solicitado; 

VII. contribuir com proposições de acordos, parcerias, convênios e realização de 

eventos de caráter científico, técnico, artístico e cultural; 

VIII. propor e aprovar atos normativos gerais referentes a assuntos acadêmicos de sua 

competência, em conformidade com as normas vigentes; 

IX. propor e opinar projetos de Iniciação científica, extensão e de cursos; 

X. opinar sobre as linhas de Iniciação científica feitas no curso; 

XI. Estabelecer as diretrizes gerais e propor mudanças no Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

XII. Assegurar o cumprimento do Estatuto e Regimento da Faculdade; 

XIII. Contribuir com a construção do PPI, PDI e orçamento, no âmbito do curso; 

XIV. Propor guias e normas de funcionamento acadêmico; 

XV. Propor normas de funcionamento dos núcleos de prática do curso; 

XVI. Aprovar normas e guias de funcionamento acadêmico no âmbito do curso; 

XVII. Apreciar as recomendações do Núcleo Docente Estruturante, sobre assuntos de 

interesse do curso; 

XVIII. Contribuir com sugestões e propostas aos coordenadores, nas decisões 

pedagógicas e administrativas, consideradas as demandas do corpo docente, do 

corpo discente e de suas representações; 

XIX. Realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro do 

colegiado; 

XX. Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno, Regulamentos e decisões emanadas 

dos órgãos superiores; 

XXI. Solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas que 

surgirem na aplicação do Regimento da Faculdade. 
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DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

Cada Curso contará com um Núcleo Docente Estruturante, responsável pelo 

acompanhamento e processo de concepção, consolidação e contínua atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso, é constituído, pelo menos, por quatro professores 

pertencentes ao corpo docente do curso, além do Coordenador do curso. 

Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante serão escolhidos pelo 

Coordenador do curso, observando a Titulação e o Regime de Trabalho de cada membro, 

conforme determina a legislação vigente. 

O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente duas vezes por 

semestre e, extraordinariamente, se convocado por seu Presidente ou por solicitação da 

maioria de seus membros, comunicando a ordem do dia. 

 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

I.acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do curso, no ensino, 

na iniciação científica e na extensão, observando as recomendações dos demais órgãos 

envolvidos; 

II.analisar resultados de avaliação interna e externa, relacionados ao curso e ao 

desempenho acadêmico dos alunos com vistas a oferecer propostas de aperfeiçoamento; 

III.supervisionar os planos e atividades docentes e discentes no âmbito do curso; 

IV.selecionar os docentes lotados no Curso que deverão participar dos programas de 

capacitação e aperfeiçoamento, observadas as necessidades detectadas e a 

regulamentação pertinente; 

V.realizar estudos e propor atualizações periódicas do projeto pedagógico do curso, 

observando as Diretrizes Curriculares Nacionais, novas práticas emergentes na área do 

curso e demandas do mundo de trabalho; 

VI.promover estudos sobre atualização dos planos de ensino e das práticas de atividades de 

ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem; 

VII.verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante; 

VIII.analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho; 

IX.encaminhar para deliberação do Colegiado de Curso propostas com vistas a(ao): 
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1. cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, ou legislação 

correlata; 

2. cumprimento dos objetivos do curso considerando o perfil profissional do egresso, 

a estrutura e conteúdos curriculares, o contexto educacional, as características 

locais e regionais e as novas práticas emergentes no campo do conhecimento 

relacionado ao curso; 

3. consolidação do perfil profissional do egresso do curso, de acordo com as DCN 

(quando houver), considerando as competências a serem desenvolvidas pelo 

discente e a articulação com as necessidades locais e regionais, ampliando em 

função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

4. integração da estrutura curricular considerando a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga 

horária total, a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de 

LIBRAS e mecanismos de familiarização com a modalidade a distância (quando 

for o caso), a articulação entre os componentes curriculares no percurso de 

formação e os elementos inovadores ao cumprimento dos conteúdos curriculares 

e metodologia de ensino; 

X.promoção do efetivo desenvolvimento dos conteúdos curriculares, considerando o perfil 

profissional do egresso, a atualização da área, a adequação das cargas horárias, a 

adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos 

pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de 

educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena, diferenciando o curso dentro da área profissional e induzindo o 

contato com conhecimento recente e inovador; 

XI.promoção de metodologia para atender ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias 

de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade 

metodológica e à autonomia do discente, coadunando as práticas pedagógicas que 

estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática, e propiciando métodos 

inovadores e recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área. 

XII.acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, assegurando a 

concepção do curso, o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e 

efetiva, assistindo às informações disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que 

garantam sua natureza formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da 

aprendizagem em função das avaliações realizadas. 
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XIII.homologação do acervo da bibliografia básica e complementar, por meio de relatório de 

adequação, devidamente assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada 

bibliografia complementar da unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas (do 

próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título 

(ou assinatura de acesso) disponível no acervo; 

XIV.auxílio à gestão do curso considerando a autoavaliação institucional e o resultado das 

avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do 

curso, divulgando os resultados para a comunidade acadêmica e participando de 

processo de autoavaliação periódica do curso;  

XV.cumprimento do estágio curricular supervisionado de forma institucionalizada e com carga 

horária adequada, assegurando a relação orientador/aluno compatível com as atividades, 

coordenação e supervisão, a existência de convênios, de estratégias para gestão da 

integração entre ensino e mundo do trabalho, considerando as competências previstas no 

perfil do egresso, e interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de 

estágio, gerando insumos para atualização das práticas do estágio; 

XVI.cumprimento das atividades complementares de forma institucionalizadas, garantindo o 

aproveitamento e a aderência à formação geral e específica do discente; 

XVII.cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso, quando houver, de forma 

institucionalizada e garantida a carga horária, formas de apresentação, orientação e 

coordenação, a divulgação de manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos; 

XVIII.acompanhamento das ações de apoio ao discente, tais como: acolhimento e 

permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, 

intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio 

psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e 

internacionais e promoção de outras ações exitosas e/ou inovadoras; 

XIX.elaborar estratégias, no decorrer do curso, para o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes; 

XX.discutir sobre os Projetos Integrados, estágios, TCC e Atividades Complementares, 

quando houver, a serem submetidos em consonância com a concepção do PPC; 

XXI.propor e realizar ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e em ações afirmativas 
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de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, de modo 

transversal aos cursos ofertados, ampliando as competências dos egressos; 

XXII.contribuir para a realização de práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação 

do conhecimento, vinculando à Iniciação científica e, transversalmente, aos cursos 

ofertados; 

XXIII. propor os componentes curriculares a terem parte de carga horária destinadas as 

Atividades Curriculares de Extensão, assim como apoiar a Coordenação do Curso na 

avaliação regular quanto à frequência e aproveitamento dos estudantes e quanto ao 

alcance e efetividade de seu planejamento, por meio de um processo de autoavaliação. 

 

XXIV. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas na legislação vigente e neste 

regimento; 

XXV. solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas que surgirem 

na aplicação deste Regimento. 

 

ÓRGÃOS AUXILIARES 

São órgãos auxiliares, da Faculdade: 

 

I - Secretaria Geral; 

II - Biblioteca; 

III - Ouvidoria; 

IV - Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

V - Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP; 

VI - Coordenação da Pós-graduação, iniciação científica e extensão; 

VII - Coordenação de programas, atividades complementares e responsabilidade social; 

VIII - Gerência de Tecnologia da Informação – TI; 

IX - Gerência de Recursos Humanos; 

X - Gerência de Patrimônio e Logística. 
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Esta estrutura organizacional tem seu funcionamento devidamente regulamentado 

no Regimento Geral da Instituição, com destaque para a definição de competências e 

formas de escolha dos integrantes dos órgãos deliberativos e executivos. 
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6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

 

 A proposta da Faculdade ITEC compreende o discente como o centro do processo 

ensino-aprendizagem, razão pela qual, as práticas devem ser consubstanciadas para o 

seu sucesso. Logo, o desenvolvimento das ações de apoio e acompanhamento serão 

viabilizadas, por meio de um suporte multidisciplinar, que inclui espaços físicos, como os 

laboratórios e os setores institucionais e um aparato tecnológico dos mais avançados.  

 O apoio ao discente na Faculdade ITEC será dado nas diversas esferas de 

atendimento ao aluno, focando no desenvolvimento de habilidades e competências 

igualitárias a todos os discentes, respeitando suas particularidades, na gestão da 

permanência e no acompanhamento do egresso no mercado de trabalho. 

As políticas de apoio aos discentes os acompanham durante todo o percurso formativo. 

São elas: 

I – Incentivar a ampliação de criação de canais de comunicação e relacionamento com o 

estudante; 

II – Apoiar ingressantes com ações de acolhimento, nivelamento e integração acadêmica; 

III – Promover iniciativas, projetos e ações que garantam a permanência do estudante, a 

continuidade dos estudos evitando a evasão; 

IV – Possibilitar que os estudantes vivenciem experiências com projetos e ações de 

extensão, iniciação científica que fortaleçam a formação técnico-científica e cidadã. 

As ações são efetivamente viabilizadas por meio de um suporte multidisciplinar, 

que inclui espaços físicos, com os laboratórios e setores institucionais, docentes 

qualificados, pessoal técnico-administrativo especializado e um aparato tecnológico. 

As ações estão englobadas em dois blocos: para apoio (i) ao ingresso e (ii) à 

permanência dos estudantes na Instituição. 

Dentre elas, destacam-se: 

 

Apoio à participação em eventos científicos e à produção científica, com a 

organização de espaços para se discutir sobre os conteúdos estudados em situações 

práticas e sobre o conhecimento científico construído dentro e fora da Faculdade ITEC; 
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divulgação de trabalhos resultantes de atividades de investigação e de extensão; 

concessão de ajuda de custo para confeccionar banners e pôsteres a serem 

apresentados em eventos científicos; 

Núcleo de Acessibilidade e inclusão: Promove inclusão e apoio educacional 

especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades. 

 

Ouvidoria: Setor destinado a contribuir para a constante melhoria dos serviços 

educacionais e satisfazer ao público atendido. Funciona com atendimento individual a 

toda a comunidade acadêmica. Também são utilizados outros canais de comunicação, 

como email, sistema online localizado no site da IES e telefone. 

 

Integração de novos estudantes: A entrada na Instituição de ensino superior inaugura 

uma nova fase que anuncia uma conquista. Conquista essa que deve ser comemorada e 

também orientada, pois requer apropriação de regras e de um modo de fazer diferente do 

que o estudante seguia na escola.  

 

Para os estudantes que chegam pela primeira vez, a chegada a Faculdade requer 

maior responsabilidade e autonomia do estudante, alguns estudantes que estão fora de 

sala de aula há muito tempo também irão precisar de um preparo para retomar a rotina de 

estudos.  

Atento a essa realidade, que se repete a cada semestre, o NAP organiza uma 

acolhida para integração dos novos estudantes, com ações e eventos juntamente com 

outros setores para essa recepção. Em outro momento, em sala de aula o NAP apresenta 

os setores, a rotina pedagógica é explicitada, as regras são discutidas e os anseios e 

desejos são também abordados. Esse trabalho favorece um clima de maior confiança do 

estudante que se sente acolhido e respeitado nos seus anseios. 

 

Capacitação para representantes de turma 

A complexa esfera social em que vivemos, cada vez mais coletiva e globalizada, 

tem feito com que as práticas pedagógicas adotadas pelas Instituições de Ensino sejam 

repensadas.  

Cooperação, respeito, tolerância e amizade são valores escassos, porém, 

necessários para formação de indivíduos capazes de trabalhar em conjunto, objetivando o 
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bem comum.  Dessa forma visando uma nova estratégia, deixando de lado as formas 

tradicionais, mas reforçando cada vez mais o papel formativo da instituição, o NAP tem 

como proposta a realização de capacitações de representantes de turma.  

A proposta dessa ação é incorporar em seu âmbito valores sociais de coletividade, 

ética e cidadania, através de reflexões, jogos, elaboração de projetos sociais e de 

orientações de trabalho que avancem na participação efetiva dos discentes no projeto 

pedagógico institucional.  

 

Apoio Psicopedagógico aos Formandos 

A Formatura é uma solenidade formal e festiva na qual a Faculdade atribui 

publicamente, através da concessão de grau, o título de graduado ao estudante que 

concluiu o curso de graduação. Também constitui-se num momento de magnitude da 

Faculdade, quando dirigentes, professores, funcionários, pais e estudantes demonstram 

seus sentimentos atestando que a grande missão de formação profissional foi cumprida e 

o esforço recompensado. Esse momento exige grande esforço e colaboração de vários 

agentes da instituição e o NAP auxilia com o apoio psicopedagógico fundamental para 

esses estudantes. 

Atualmente as atribuições das Formaturas está sob a responsabilidade da 

Secretaria Geral. 

 

Orientação profissional 

A escolha de uma profissão é um dos momentos mais difíceis e decisivos na vida 

de uma pessoa, pois tal opção terá consequências para toda sua vida.  

A cada dia que passa se torna mais difícil fazer as escolhas, pois um universo de 

cursos e novas especializações vêm surgindo. A tecnologia está presente em todas as 

áreas, e o fascínio por conhecer coisas novas se instala, dificultando ainda mais esse 

processo de escolha. 

O NAP se insere nesse contexto esclarecendo e orientando esse processo de 

escolha, promovendo o conhecimento de si mesmo, dos aspectos sociais, das 

especificidades de cada profissão, do mercado de trabalho, do apoio dos familiares. 

 

Acompanhamento Psicopedagógico ao estudante 

O acompanhamento psicopedagógico ao estudante é realizado a fim de facilitar a 

aprendizagem e o desenvolvimento do mesmo, identificando e reduzindo os problemas 
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educacionais. O NAP oferece espaços de escuta, promovendo encontros socializadores 

entre corpo docente, discente, coordenadores, corpo técnico-administrativo, familiares e 

outros, contribuindo para um clima de cooperação.  

Esse acompanhamento psicopedagógico também prevê a avaliação, junto à 

direção e a equipe pedagógica, de fatores que possam comprometer o desenvolvimento 

saudável do processo de ensino-aprendizagem, identificando sintomas de dificuldades 

nesse processo. Caso haja necessidade de uma intervenção psicológica mais efetiva, o 

estudante é encaminhado pelo NAP. 

 

Apoio pedagógico, por meio de atividades realizadas pela Coordenação do 

curso, com apoio dos professores, para facilitar o ingresso na vida universitária, 

desenvolver habilidades pessoais e meta-cognitivas, além de servir como atendimento 

específico para orientar o corpo discente, no que diz respeito a problemas de 

relacionamento e de aprendizagem, o que contribui para o desenvolvimento da 

capacidade de aprender em geral, recuperar as motivações, promover a integridade 

psicológica dos estudantes, com a orientação e os serviços de aconselhamento, e 

assegurar sua adaptação, orientação acadêmica, semanas de integração e atendimento a 

dificuldades específicas, sobretudo, dos ingressantes. Essas ações, que viabilizam esses 

objetivos, são conduzidas pelo coordenador do curso e pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP), buscando-se estratégias para melhorar o desempenho daqueles 

que apresentam dificuldades e oferecer um lugar de reflexão e de ação, a partir do qual 

cada sujeito, em sua singularidade, possa, individualmente e/ou em grupo, construir a 

própria história; 

 

Atendimento extraclasse, realizado pelo coordenador do curso e pelos 

professores, que contam com espaços específicos na IES para esse atendimento, no que 

compete às unidades curriculares em que lecionam e outras orientações de carreira que o 

estudante necessitar; 

 

Monitorias  

O exercício da monitoria possibilita iniciar o estudante na atividade docente, 

contribuindo para a melhoria do ensino de graduação e estimulando o aprofundamento de 

estudos e o trabalho cooperativo. O monitor apresenta um bom domínio técnico-científico, 
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mas necessita de acompanhamento especial no que diz respeito à docência, pois, não 

possui na sua maioria experiência prévia.  

A Coordenação de Programas auxilia na construção e liberação do edital, atua 

efetivamente na divulgação, na inscrição, nas assinaturas de contratos, declaração de 

conclusão, além de promover as capacitações. 

O estudante é orientado pelo professor da disciplina que é responsável pelo 

processo de seleção e acompanhamento didático. No final do período de monitoria A 

Coordenação de Programas entrega a declaração de conclusão. 

 

Acompanhamento aos Egressos 

As políticas e as ações direcionadas aos egressos da Faculdade ITEC, vinculam-

se à idéia de por meio do Programa de Acompanhamento de Egressos possa se obter 

uma avaliação continuada das condições de oferta dos cursos da IES, visando à 

formação de profissionais capazes de se integrarem no mercado de trabalho. Portanto, o 

Programa de Acompanhamento de Egressos visa se constituir em ferramenta e fonte de 

dados e informações para a autoavaliação continuada da Faculdade ITEC. Por meio do 

acompanhamento do egresso, o contato direto em atendimento em eventos e/ou 

pesquisa, será possível fazer o mapeamento e a construção de indicadores, a partir das 

informações colhidas, para uma discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e 

da repercussão dos mesmos no mercado e na sociedade. Considerando também que as 

informações são importantes indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e o 

desenvolvimento qualitativo de oferta educacional da IES. O programa de 

acompanhamento de egressos colherá dados sobre a inserção dos egressos no mercado 

de trabalho, acompanhando também as mudanças e necessidades do mercado, visando 

subsidiar os proponentes de cursos para a revisão e organização das propostas de 

formação, no intuito de formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício 

de suas atribuições.  

A instituição entende que, quanto a egresso e o conceito a ser considerado, existe 

uma compreensão de categorias distintas, ou seja, qualidades que caracterizam o ser 

egresso. O Programa de Acompanhamento de Egressos tem o caráter de integração de 

saberes acadêmicos com as necessidades dos cenários sociais. Através do programa é 

possível realizar estudos para detecção de novas demandas profissionais na região em 

que está instalada a IES. Por meio desta política será avaliada a situação de integração 

de saberes e práticas gestadas inicialmente na academia e como as mesmas se 
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relacionam na rede de conhecimentos entre empresa, IES e sociedade, ou seja, na 

formação e na qualificação dos profissionais. De forma sintética pode-se, através de 

vários mecanismos de coleta de dados, identificar a necessidade de novos perfis de 

profissionais como também a adequação da oferta de cursos.  

Constituem-se, portanto, em informações estratégicas muito importantes para a 

Instituição, as quais, no âmbito do Programa de Acompanhamento de Egressos, 

contribuem para desenvolver instrumentos de conhecimento profissiográfico do perfil 

desses graduados, de aproximação com o mundo do trabalho e de comunicação direta 

com a comunidade, buscando subsídios para melhorar a qualidade da gestão acadêmico-

administrativa e, em decorrência, dos serviços educacionais prestados à sociedade, em 

coerência, portanto, com sua missão institucional. 

 

Estímulos à Permanência 

A Faculdade ITEC acredita que os grandes responsáveis pela desistência dos 

alunos, sejam as dificuldades de aprendizagem e financeira dos alunos. A Faculdade 

ITEC então mantém um sistema de acompanhamento ao alunado, feito pelos 

coordenadores de curso em conjunto com o NAP, procurando auxiliar o estudante a 

vencer as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem e de sua 

adaptação ao curso, como também às atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

O desempenho do educando também é acompanhado, possibilitando alternativas 

que favoreçam uma aprendizagem adequada. Os alunos calouros, por exemplo, recebem 

orientações acadêmicas e meios para sua adaptação ao novo ambiente, de como utilizar 

de modo adequado os serviços que lhe são oferecidos pela Instituição. 

As atividades referentes ao atendimento extraclasse serão desenvolvidas, em sua 

maioria, pelos professores com regime de tempo efetivo da instituição, com horário 

adequado ao atendimento das dificuldades encontradas.  

As atividades são divididas em: resolução de exercícios, atendimento às dúvidas 

dos alunos, uso de Laboratório para experimentos, além de disponibilização de material 

didático e plantão tira-dúvidas pela internet.  

Para os alunos que apresentam grandes dificuldades de aprendizagem na maioria 

das disciplinas - o que é identificado por meio de um levantamento feito logo após a 

primeira avaliação - existe acompanhamento especial da vida acadêmica, mediante 

grupos de estudos e tarefas suplementares com o intuito de suprir as deficiências 

apresentadas. Além disso, são disponibilizadas, como forma de Atividades 
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Complementares, disciplinas online, que estão fora das matrizes curriculares da 

instituição. 

 

Organização Estudantil 

O corpo discente terá como órgãos de representação o Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) e os Centros Acadêmicos (CA), um por cada curso, regidos por 

estatutos próprios, elaborados e aprovados nos termos da legislação pertinente. 

A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento das relações entre estudantes e órgãos da Faculdade 

ITEC, sendo vedadas as atividades de natureza político-partidária, bem como a 

participação em atividades alheias aos objetivos da instituição. 

As diretorias dos órgãos de representação discente são eleitas nos termos de seu 

ordenamento estatutário. 

Compete aos órgãos de representação discente, nos termos do Regimento Geral, 

indicar os seus representantes, com direito a voz e a voto, em órgãos colegiados da 

Faculdade ITEC, sendo vedada a acumulação. 

Aplicam-se aos representantes estudantis junto aos colegiados as seguintes 

disposições: 

a) Somente poderá exercer representação estudantil o aluno regularmente 

matriculado e que tenha cursado pelo menos dois semestres letivos na Faculdade ITEC; 

b) O exercício de representação estudantil não exime o aluno do cumprimento de 

suas obrigações escolares. 

Os órgãos de representação discente são mantidos por contribuições de seus 

associados, devendo a diretoria, ao término de sua gestão, prestar contas aos órgãos 

competentes da Faculdade ITEC, dos recursos por eles repassados. 
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7. INFRAESTRUTURA 

 

 

7.1 Instalações administrativas 

Na Faculdade ITEC (unidade acadêmica e administrativa), existem espaços 

destinados às atividades administrativas com condições adequadas de trabalho e 

coerência com os propósitos institucionais. Possuem equipamentos e mobiliário com bom 

padrão de qualidade além das condições apropriadas de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

As dependências administrativas possuem qualidade e organização, e são 

mobiliadas e equipadas segundo plano de manutenção, sendo também adequadas ao 

número de usuários e projetadas para as atividades as quais são destinadas. Todos os 

técnicos e gestores contam com recursos e tecnologia para o cumprimento de suas 

atribuições, computadores, impressoras, internet, telefone, softwares e demais 

equipamentos  

Os setores administrativos da Faculdade ITEC são: 

Secretaria Geral: localizada no piso térreo da instituição, composta por 03 postos de 

atendimento, inclusive com atendimento prioritário e especializado e total acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais (piso tátil, sinalização em braille). Nesse 

espaço, os técnicos executam suas ações administrativas internas e de atendimento. O 

espaço todo conta com uma área de 19m².  

Recepção e atendimento aos Discentes: o espaço possui 9,17m², apresentando em 

todos os espaços o mesmo padrão quanto às condições de acessibilidade.  

Ouvidoria: o espaço destinado às atividades da ouvidoria possui 8,80m² e está em 

localização privilegiada, facilitando o acesso de toda a comunidade interna e externa. 

Possui equipamentos e mobílias adequadas para as atividades destinadas ao setor. 

Direção Acadêmica: Possui espaço de 9m², conta com uma recepção para atendimento 

de estudantes e professores, sala de apoio, banheiro e gabinete de trabalho. 

Gerência de Operações e Tecnologia da Informação: Espaço de 8,72m² que abriga a 

Gerência de Operações e Manutenção e o setor de TI da Faculdade ITEC. Este setor é 

responsável pela manutenção das instalação físicas e equipamentos de informática e 



 

115 

laboratórios informatizados da IES.  Conta com um espaço climatizado e adequado 

condições de trabalho apropriadas para as tarefas de suporte às necessidades diárias da 

instituição. 

Gerência da Biblioteca e Espaços de Técnicos: espaço de 10m², localizado na 

Biblioteca da Instituição e destinado ao processamento e tombamento do acervo. 

Existe ainda o Departamento de Recursos Humanos, com dimensionamento de 9m². 

 

Salas de aula 

A Faculdade ITEC é edificada em 01 prédio principal (térreo e primeiro andar). 

Onde, estão garantidas as condições de acessibilidade arquitetônica, bem como as 

condições de limpeza, ventilação, iluminação, acústica, segurança e conforto para toda a 

comunidade acadêmica. A Faculdade ITEC disponibiliza, atualmente, 12 (doze) salas de 

aula que comportam em torno de 30 discentes por turno. 

As áreas das salas variam de 25m² a 40m, salas com acessibilidade por meio 

plataforma acessível, piso tátil, salas com sinalização em  braille e plataforma elevatória.  

Todas as salas de aula da Faculdade ITEC estão devidamente climatizadas e equipadas 

com data show, computador e acesso à internet, além de se servirem de acústica e 

iluminação excelentes para a prática docente e atividades dos discentes. Possuem, no 

seu mobiliário, bancas acolchoadas em excelente estado de conservação, tendo, 

inclusive, bancas em tamanhos especiais.  

Os discentes e docentes, além de terem em sala de aula acesso à tecnologia 

acima descrita, podem acessar a internet a partir de seus notebooks, através da internet 

wireless oferecido pela instituição. Estes têm, ainda, ao seu dispor, uma equipe de apoio 

especialmente preparada para dar a assistência necessária no suporte aos equipamentos 

e manutenção da limpeza das salas, contando com uma dinâmica específica, 

proporcionando a comodidade necessária para o desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas em sala.  

Todas as salas de aula possuem dimensões adequadas e se localizam próximas a 

laboratórios, coordenações de curso, a biblioteca e banheiros, sendo mobiliadas, cadeira 

e mesa docente, quadro branco e kit sala (piloto e apagador), com iluminação artificial 

com lâmpadas com intensidade ideal para leitura e demais atividades.  

É importante destacar que todas as Instalações da Instituição e, principalmente, as 

salas de aula, apresentam condições de alcance, percepção e entendimento para 
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utilização, com segurança e autonomia, de edificações, cujas características foram 

originalmente planejadas para serem acessíveis a pessoas com necessidades especiais.  

Sendo assim, a instituição possui salas de aula que proporcionam a comodidade 

necessária para a realização das atividades de forma excelente. 

 

Auditório(s) 

A Faculdade ITEC possui um auditório, onde serão realizadas as atividades 

pedagógicas e demais eventos da comunidade acadêmica. Esse espaço possui um 

espaço de 98m², com capacidade para receber em média 100 pessoas e está 

devidamente equipado com projetor, acesso à internet, computador, equipamentos de 

controle de som, além de contar com mobiliário moderno e aconchegante. O ambiente 

possui ainda excelentes condições de limpeza, iluminação, climatização e acústica. Além 

de atender a todos os requisitos de acessibilidade e segurança. 

 

Sala(s) de professores 

A Sala de Professores possui equipamentos de informática, onde os docentes têm 

à sua disposição computadores e acesso à internet, além de poderem acessar a rede 

sem fio de internet em toda a Instituição. O espaço é composto por uma sala, 

devidamente climatizada, mobiliada com cadeiras, mesa de reunião e armário para o 

arquivamento de materiais pessoais, estando iluminadas com luz artificial ideal para 

leitura e com acústica favorável às reuniões e trabalhos em equipe, proporcionando a 

qualidade necessária ao desenvolvimento das atividades de forma excelente. 

A sala é bem sinalizada e possui murais informativos com as principais notícias e 

informes da Instituição e eventos científicos. Anexo ao mesmo ambiente, os professores 

podem contar com uma área de descanso, com sofá, TV e serviço de copa. 

 

Espaços para atendimento aos estudantes  

São vários os espaços existentes na Faculdade ITEC destinados ao atendimento 

do estudante, e todos possuem condições de acessibilidade, inclusive, atendimento 

prioritário, imediato e diferenciado: 

a) Secretaria Geral, onde questões acadêmico-administrativas (matrícula, negociação 

de débitos, emissão de documentos) da vida acadêmica são atendidas ou 

encaminhadas aos setores responsáveis; 
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b) 01 gabinete de Atendimento Individual, na área dos assistentes e das 

coordenações de curso, onde o estudante recebe informações e orientações sobre 

os procedimentos acadêmico-administrativos. São espaços de atendimento 

individualizado, garantindo-se privacidade; 

c) Ambiente de professores em regime de trabalho TP ou TI, conforme descrito no 

tópico 5.7, com a finalidade, também, de prestar atendimento acadêmico aos 

estudantes; 

d) Coordenação de programas Institucionais, setor que realiza atendimentos 

relacionados às atividades acadêmicas e sociais promovidas ou em parceria com 

o setor. Cuida também dos registros das ações promovidas e da inscrição e 

certificação dos estudantes quanto a sua participação nas atividades de monitorias 

e atividades complementares; 

e) Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, espaço reservado para apoio 

psicopedagógico à comunidade acadêmica, individual (garantindo-se privacidade) 

ou coletivamente (grupos de estudantes, representantes de turmas, por exemplo); 

Lugar também compartilhado com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI. 

f) Ouvidoria, onde a comunidade acadêmica terá a possibilidade de comunicar, 

analisar e encaminhar demandas, acompanhar providências tomadas, analisar o 

grau de satisfação da comunidade como um todo e preparar relatórios propositivos 

de melhoria para serem apresentados à equipe da Faculdade ITEC. 

Todos os espaços, além de total acessibilidade, possuem equipamentos e 

mobiliários adequados para suas finalidades. Contam com murais informativos e 

sinalização institucional padronizada, sendo também disponibilizada em braile. Esses 

setores de atendimento são operacionalizados por funcionários treinados e aptos a 

receberem e solucionarem as questões acadêmico-administrativas. 

 

Espaços de convivência e de alimentação 

A Faculdade ITEC demonstra respeito, cuidado e atenção aos usuários (internos e 

externos) que frequentarão as suas instalações, em especial, nos espaços de convivência 

e de alimentação. Este ambiente possui piso de forma plana, indicações táteis e 

sinalização apropriada. As condições de acessibilidade arquitetônica incluem plataforma 

elevatória (aos que assim necessitam deslocamento autônomo a tais ambientes), 

sinalização em braile.  
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A cantina é o maior espaço de convivência da Faculdade ITEC. Trata-se de um 

espaço amplo, conservado, bem iluminado, sinalizado, com passagens de ar, mesas e 

cadeiras para a convivência dos usuários que compõem a Faculdade ITEC a seus 

destinos acadêmico e administrativo.  

No total, os espaços de convívio possuem excelentes áreas para encontro entre 

estudantes, para convivência e estudos nas atividades extraclasse. A maioria desses 

espaços possui área coberta e com wi-fi disponível para toda a comunidade acadêmica. 

Estrutura conta com acessibilidade arquitetônica, visando atender plenamente questões 

de acessibilidade e segurança, envolvendo qualquer necessidade apresentada pela 

comunidade acadêmica.  

Também existem espaços destinados a serviços terceirizados como a venda de 

refeições e lanches. Todos os espaços de alimentação contam com infraestrutura física e 

de pessoal (mobiliário, equipamentos e funcionários) de responsabilidade da própria 

empresa terceirizada. Porém, o setor administrativo supervisiona as atividades para que o 

padrão de excelência de atendimento também seja mantido.  

Na Faculdade ITEC existe, uma copiadora que auxilia no atendimento aos 

discentes. 

Existem estacionamentos na Faculdade ITEC, com vagas destinadas a 

acessibilidade, idosos, docentes, discentes, técnicos e funcionários. A Faculdade ITEC 

uniformiza os procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de vagas 

regulamentadas para estacionamento exclusivo de veículos utilizados no transporte de 

pessoas com deficiência, idosos ou com dificuldade de locomoção. 

Quanto à limpeza, temos uma equipe que seguem diretrizes e orientações do setor 

administrativo, executando as ações constantes em planejamento de manutenção e 

higienização de todos os espaços da Instituição, atentos às normas de segurança e 

especificações de cada espaço. 

Para garantir a segurança de seus usuários, a Faculdade ITEC manterá contrato 

com empresa terceirizada de segurança patrimonial, segurança interna e externa no 

entorno do campus, proporcionando uma sensação de segurança e tranquilidade aos 

docentes, discentes e funcionários.  
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7.2 Biblioteca 

7.2.1 Acervo 

A Biblioteca da Faculdade ITEC alia-se aos demais setores da Instituição para o 

cumprimento de sua Missão, por ser um órgão de apoio de fundamental importância no 

processo de construção de conhecimento, vez que se constitui em ponte entre o fazer 

pedagógico e a contribuição valiosa para a formação geral e desenvolvimento de 

habilidades e competências profissionais. Sua finalidade é auxiliar o desenvolvimento dos 

programas dos cursos mediante apoio bibliográfico, oferta de espaços de leitura e 

estudos, individuais ou coletivos, e suporte informacional aos professores, estudantes e 

funcionários. 

A Biblioteca localiza-se no andar térreo. Sua estratégica oferece acessibilidade 

com comodidade a todos os usuários. Com área física de 95m2,possui instalações 

adequadas para a manipulação central do acervo. Possui requisitos excelentes de 

espaço, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação; espaço para estudo individual, em duplas ou em grupos; amplo acervo de 

consulta e reserva de títulos; cabines equipadas com microcomputadores com acesso à 

Internet, leitora de CD-ROM e acesso ao COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica 

do IBICT; sala para processamento técnico do acervo; terminal de consulta; guarda-

volumes e área de exposição para as novas aquisições, além da comodidade necessária 

ao desenvolvimento de atividades a que se propõe.  

Além de dispor de forma organizada os livros que compõem a bibliografia básica e 

complementar dos cursos superiores, a Biblioteca busca constantemente a modernização 

do acesso dos alunos ao conteúdo disponível, oferecendo a possibilidade de realizar 

consultas, reservas ou renovação por meio da internet, através do sistema SIABI e, de 

forma a ampliar o escopo das pesquisas,fornecendo o acesso às bases de dados 

eletrônicas e a periódicos distribuídos nas mais diversas áreas do conhecimento. 

O acervo da biblioteca é organizado obedecendo a Classificação Decimal 

Universal (CDU), Normas de Catalogação da AACR2 e a Tabela de CutterSamborn. 

Dispõe de serviços como Normalização Bibliográfica utilizando as Normas da ABNT. 

A Biblioteca atende integralmente todos os indicadores de acessibilidade. Sua 

estrutura física está adaptada, de modo excelente, para uso por pessoas com 

necessidades especiais de locomoção e acesso. Além disso, promove-se também o pleno 

acesso a todos os serviços tecnológicos disponíveis. 
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Para os usuários com deficiência motora, a Biblioteca possui acesso facilitado às 

suas instalações, tais como, maior dimensionamento do espaço entre estantes do acervo, 

bancadas adaptadas nos computadores e terminais de consulta disponíveis, para que 

esses usuários possam desfrutar de seus serviços com conforto e eficiência. 

Com relação aos usuários com deficiência auditiva, a Faculdade ITEC oferecerá 

intérprete de LIBRAS e promoverá a capacitação de parte do contingente de funcionários 

para o seu domínio, tendo isso já sido realizado com alguns dos auxiliares da Biblioteca. 

Para os usuários com deficiência visual, a Biblioteca disponibiliza o software 

DOSVOX que possibilita acesso à internet, manejo de documentos, planilhas eletrônicas, 

e-mails e mensagens instantâneas em qualquer computador. Também possui o NVDA, 

plataforma tecnológica de código aberto apropriado para a leitura de tela, promovendo-se, 

assim, a inclusão digital de deficientes visuais. Destaque-se que a Biblioteca dispõe de 

um teclado em Braille e de uma máquina identificada na sala de informática para os 

usuários que deles necessitem.  

Toda a concepção do espaço e dos sistemas disponibilizados aos usuários com 

necessidades especiais é norteada por um viés inclusivo, de forma que a acessibilidade 

seja concretizada, não apenas no acesso ao espaço físico, mas também com 

metodologias e atitudes conscientes de integração. 

A política de expansão e atualização do acervo compreende as etapas de seleção, 

aquisição e avaliação. Trata-se de um trabalho de planejamento que estabelece 

prioridades, criando rotinas de atividades e define critérios que permitam aquilatar os 

vários fatores pertinentes às coleções em relação aos programas acadêmicos mantidos. 

 

7.2.2 Espaço físico para estudos 

A Biblioteca dispõe de áreas para estudo individual e em grupo. Possui uma área 

para estudo individual, distribuídas também na sala de estudo em grupo e periódicos. 

Oferece um serviço de multimídia, com computadores ligados em rede. 

 

7.2.3 Horário de Funcionamento 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados das 

8h às 12h. 
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7.2.4 Pessoal Técnico-Administrativo 

A coordenação da Biblioteca está sob a responsabilidade do Bibliotecário Laureno 

Marque Sales, graduado pela Universidade Federal da Paraíba, e registrado no Conselho 

Regional de Biblioteconomia, com o registro CRB-15-00121. Conta com uma equipe 

especializada, composta por auxiliares técnicos administrativos, todos capacitados para 

prestar um atendimento qualificado, desempenhando um papel de facilitadores aos 

usuários (consultas, pesquisas e empréstimos), além de serem responsáveis pelo 

desenvolvimento de atividades de apoio técnico, físico e cadastramento do acervo. 

 

7.2.5 Serviços oferecidos 

• Atendimento ao cliente; 

• Orientação na pesquisa bibliográfica; 

• Consulta local; 

• Empréstimo; 

• Acesso à Internet e às bases de dados; 

• Espaço para leitura; 

• Normalização bibliográfica; 

• Levantamento do acervo; 

• Exposições e eventos culturais; 

• Visitas dirigidas; 

• Catalogação na fonte; 

• Disseminação seletiva de informação. 

 

7.2.6 Plano de atualização do acervo 

A política de expansão e atualização do acervo da Biblioteca da Faculdade ITEC 

compreende as etapas de seleção, aquisição e avaliação. Trata-se de um trabalho de 

planejamento que estabelece prioridades alinhadas às metas do PDI, aos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos e também coerente com o planejamento orçamentário, criando, 

assim, rotinas de atividades e definição de critérios que permitam aquilatar os vários 

fatores pertinentes às coleções em relação aos programas acadêmicos previstos. A 

expansão progressiva do acervo bibliográfico far-se-á de acordo com indicações do 
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Projeto Pedagógico dos Cursos, adquirindo-se, no mínimo, 03 títulos para cada unidade 

curricular na bibliografia básica e 05 títulos para cada unidade curricular na bibliografia 

complementar, sendo a quantidade de exemplares definida de acordo com as vagas 

ofertadas do curso.  

Caracteriza a Política de Expansão e Atualização do Acervo, o plano de 

desenvolvimento de coleções, um conjunto de fatores destinados a identificar os 

campos de interesse da Biblioteca, permitindo uma análise sistemática de eventuais 

fragilidades do acervo e promovendo seu crescimento de forma participativa e planejada. 

Tal sistemática cria acervos integrados à comunidade, direciona as aquisições (seja por 

meio de compra, doação ou permuta) para as reais necessidades de seus usuários e 

contribui para a consolidação e modernização de uma eficiente biblioteca de nível 

superior, buscando sempre a maximização dos resultados na execução de seu orçamento 

e o estabelecimento de um fluxo administrativo linear e controlado, sempre em 

consonância com o PDI. 

Esta política tem por objetivo proporcionar o crescimento ordenado do acervo 

atendendo às necessidades de todos os cursos oferecidos pela Instituição, de maneira a 

acompanhar a evolução gradativa do PDI a partir de critérios estabelecidos, com base nas 

orientações do Ministério da Educação e prioridades determinadas dentro da Instituição, 

considerando essas orientações. Portanto, a Política adotada no âmbito dos cursos 

previstos pela Faculdade ITEC, transcrita integralmente em documento disponível na 

direção do setor, contempla primordialmente a proposta pedagógica e os objetivos dos 

cursos presenciais quando autorizados, proporcionando sustentação ao ensino, à 

iniciação científica e à extensão da Instituição.  

Os recursos destinados à Biblioteca para essa finalidade são assegurados 

mediante implementação de plano de previsão orçamentária anual, e em alinhamento às 

metas do PDI, sendo distribuídos de acordo com as necessidades informacionais de cada 

curso e/ou área do conhecimento, como também por diferentes suportes de informação e 

comunicação. 

 

7.2.7 Plano de contingência de riscos 

Tal plano sugere medidas adotadas em situações de emergências, para fazer com 

que seus processos vitais voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente 

aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada que possa 

gerar maiores prejuízos, sendo esses, os prejuízosfísicos, químicos,  biológicos,  
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ergonômicos e acidentais,bem como aos seus usuários reais e visitantes; colaboradores e 

estagiários. Este plano está subdivido em:  

 

Tipos de riscos: 

- Medidas preventivas adotadas na Biblioteca para evitar esses riscos e; 

- O que fazer no caso de ocorrência de algum desses riscos. 

 

Objetivo deste plano:   

- Identificar os tipos de desastres mais recorrentes; 

- Proteger bens materiais, ambiente e usuários que frequentam o ambiente; 

- Minimizar riscos de acidentes; 

- Organizar plano de esvaziamento; 

- Prestar socorros no menor espaço de tempo possível, após o acidente, tornando assim, 

o ambiente e seu acervo o mais seguro possível. 

 

O Plano de Contingência, inclui regras de comportamento e é de conhecimento da 

biblioteca da Instituição, bem como doServiço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho, também da Instituição, em caso de manutenção, 

evacuação e vigilância. 

 

7.3. Laboratórios, ambientes e cenários de práticas para práticas didáticas 

 A Faculdade ITEC oferecerá aos seus estudantes variados espaços para 

realização de atividades práticas, com excelente qualidade, acessibilidade e ergonomia, 

equipamentos atualizados, insumos, mobiliário e condições de uso alinhadas aos 

requisitos de formação de cada Projeto Pedagógico do Curso, e seguindo orientações das 

Diretrizes Curriculares e requisitos normativos do Ministério da Educação para os cursos 

que são ofertados.  

 Na Faculdade ITEC, os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 

se concentram nos laboratórios específicos, laboratórios de informática, auditório, área de 

convivência, corredores da Instituição, dentre outros espaços externos às salas de aula 

teóricas A gestão desses espaços acontece por meio de coordenações específicas, com 

apoio das áreas de TI e administrativo, permitindo flexibilidade, otimização e organização, 

contribuindo, sobremaneira, para a articulação teoria-prática sobre temáticas intra, inter 

ou transdisciplinares.  
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 Todos os laboratórios da Faculdade ITEC, possuem boas condições de 

acessibilidade, climatização e biossegurança, previstas dentro dos riscos pertinentes à 

sua utilização.  

 A manutenção e reposição dos materiais utilizados serão realizados 

permanentemente, conforme plano de atualização e as necessidades pontuais com 

revisões e atualizações periódicas a cada início de semestre. 

 Para utilização do espaço de forma adequada e que facilite a aprendizagem, os 

estudantes, sempre que necessário, serão divididos em grupos, a depender do tamanho 

dos laboratórios, assegurando-se, assim, a qualidade das atividades e o máximo 

aproveitamento dos estudantes. Todas as atividades realizadas nesses espaços serão 

feitas sob a supervisão de professor, de técnicos. 

 Todos os experimentos e práticas realizados nos laboratórios seguem 

procedimentos operacionais padronizados, previamente determinados, com o objetivo de 

manter segurança e qualidade dentro dos ambientes e que podem ser consultados nos 

laboratórios. 

A limpeza e coleta de lixo serão realizadas com utilização de materiais e 

equipamentos de proteção e infraestrutura necessária para o recolhimento, depósito e 

isolamento do lixo. No caso específico dos laboratórios de saúde, o lixo contaminado 

(resíduos perigosos, tipos A e E, segundo a ANVISA nº 222/2018) é devidamente 

acondicionado, e a coleta para incineração e seu descarte serão feitos por uma empresa 

terceirizada. 

Os equipamentos de segurança e emergência, quando necessários, incluem 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs), como extintores, “kit” de primeiros socorros, 

estação de lavagem de olhos e chuveiros de emergência, “kits” para o derramamento de 

determinados reagentes e saídas de emergência. Além disso, os usuários são orientados 

para a utilização de equipamento de proteção individual (EPIs), como avental, luvas, 

óculos de proteção e máscaras, específicos para os experimentos realizados nos 

laboratórios. 

 

7.3.1 Cronograma de expansão 

Para cada curso, são previstas as demandas de laboratórios para cada período de 

implantação do projeto, visando elaborar um planejamento das obras necessárias e a 

aquisição dos equipamentos previstos para as novas demandas de cada um dos 

laboratórios. Tomando por base do plano de expansão e manutenção de equipamentos é 
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realizado o levantamento de necessidades de novas aquisições de equipamentos junto 

aos coordenadores de cursos, de modo a manter disponível aos alunos o que há de 

melhor e mais atualizado no mercado.  

 

7.3.2. Inovação tecnológica e propriedade intelectual 

Considerando que a Faculdade ITEC tem o objetivo de se consolidar como 

referência em educação superior, as ações da faculdade devem promover e fomentar a 

inovação tecnológica e contribuir para a consolidação e ampliação das políticas de 

proteção à propriedade intelectual. Essas ações devem ser realizadas, de forma 

integrada, em todos os setores e trabalhadas para estreitar a relação da ITEC com a 

sociedade, contribuindo para o desenvolvimento da região. 

Infraestrutura física e tecnológica destinada à Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. 

A Faculdade ITEC apresenta infraestrutura exclusiva e adequada destinada à 

Comissão Própria de Avaliação da Instituição. A CPA dispõe de sala com 10m², 

sinalização apropriada e total acessibilidade, inclusive com rota de piso tátil e sinalização 

em braille para pessoas com necessidades especiais. 

O espaço está equipado com computador, impressora, internet e ramal. Há 

também todo o mobiliário necessário para a execução das atividades administrativas, 

armários para arquivamento da documentação interna. 

 

7.5 Sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente 

A Instituição disponibiliza à sua comunidade acadêmica diversos meios 

implantados de acesso à informática, a saber: Laboratório de informática com 30m² e 20 

microcomputadores;esse laboratório pode ser utilizado de segunda a sexta-feira, no 

horário das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h. O acesso aos equipamentos de 

informática também é disponibilizado na biblioteca da Instituição, onde estão instalados 

microcomputadores. A comunidade acadêmica dispõe, ainda, de acesso à rede wireless, 

totalmente segura, com a finalidade de que seus integrantes possam usar seus 

notebooks, tablets e demais dispositivos móveis e acessar a Internet para a realização de 

pesquisas e de estudos. 

A Instituição dispõe de pessoal de apoio para atender às necessidades quanto à 

gerência de redes, sistemas operacionais e instalações de softwares, à preparação dos 

equipamentos de informática e auxílio aos docentes durante as aulas práticas. A 
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manutenção e a conservação dos equipamentos de informática, dependendo de sua 

amplitude, são executadas por funcionários da Instituição ou através de contratos com 

empresas especializadas. A equipe de TI acompanha o plano de atualização de software 

e hardware, orientado pela necessidade de cada curso e procurando atender as metas de 

crescimento e expansão que contidas no PDI da IES. 

As políticas de manutenção e de conservação definidas consistem em:  

a) Manter equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da comunidade 

acadêmica;  

b) Proceder a reparos imediatos, sempre que necessário, para manter os 

equipamentos em condições de uso;  

c) Executar procedimentos de revisão periódica nos equipamentos da Instituição. 

Assim, a Instituição disponibiliza para sua comunidade acadêmica equipamentos 

modernos e softwares originais e atualizados, por meio de laboratórios, usados no 

desenvolvimento das diferentes unidades curriculares, em horários distintos do 

funcionamento do curso, se necessário. A utilização dessas ferramentas enriquece o fazer 

e a vivência pedagógica, relacionando teoria e prática, que garantem uma postura 

diferenciada do profissional.  

Todo esse aparato atende muito bem à demanda total de usuários, em quantidade 

e adequação de espaço físico, que garantem acessibilidade, conectividade e eficiência, 

uma vez que equipamentos e softwares são atualizados sistematicamente, tendo em vista 

a existência de locais e meios estruturais e tecnológicos implantados e disponíveis aos 

discentes na instituição do ensino em qualidade e quantidade compatível com as 

necessidades acadêmicas. Todos os laboratórios contam com estrutura que permite 

conforto e amplo acesso a pessoas com necessidades especiais e estão equipados com 

softwares para ampliação da tela e leitura de telas. Todos os laboratórios de apoio de 

informática possuem projetores multimídia e quadro e a garantia de acessibilidade nas 

suas diferentes formas de manifestação.  

 

7.5.1 Recursos tecnológicos e de áudio visual 
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        Em termos de infraestrutura, tem-se, portanto, que todas as condições são dadas ao 

pleno desenvolvimento das atividades educacionais intra e extra sala de aula.    

        No que diz respeito aos laboratórios, os recursos de informática descritos, ao lado 

dos softwares específicos de cada curso, garantem, para além do atendimento às 

Diretrizes Curriculares Nacionais e às exigências dos Instrumentos de Avaliação do INEP, 

a complementação da teoria dada em sala de aula com o viés prático, indispensável à 

qualificação para o trabalho que a Faculdade persegue: 

 

 

7.6 Instalações sanitárias 

Atualmente, na Instituição, há 02 baterias de banheiros sendo sempre divididos 

entre masculino e feminino. Todos contam com uma média de 05 cabines (masculinos) a 

05 cabines (femininos), totalizando 40m² distribuídos em quantidade excelente e de 

maneira acessível para toda a comunidade acadêmica.  A Faculdade ITEC, dispõe ainda 

de um banheiro familiar com fraldário, o qual se destina exclusivamente para o uso de 

pais, mães ou responsáveis, acompanhados de crianças que não tenham condições de ir 

ao banheiro sozinhas ou ainda que necessitem de apoio para a troca de fralda das 

crianças. 

Todos os banheiros atendem, de maneira excelente, às questões de iluminação, 

ventilação e segurança, permitindo o conforto de seus usuários. 

A Faculdade ITEC dispõe ainda de sanitários totalmente adaptados para pessoas 

com deficiência - PCDs, adequadamente dimensionados para permitir a mobilidade com 

segurança, além de barras de apoio nas paredes e lavabos, possibilitando total 

acessibilidade e independência. Esses espaços contam com ampla sinalização visual e 

em Braile nas entradas, e devidamente sinalizados por piso tátil. 

A rotina de limpeza e manutenção inclui vários momentos de higienização e 

tratamento de piso do espaço durante o dia, além do pronto atendimento a qualquer 
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necessidade urgente. O objetivo é proporcionar o melhor ambiente e garantir que os 

espaços estejam sempre em condições de limpeza adequadas para o uso. 

 

7.7 Plano de expansão e Manutenção de equipamentos e infraestrutura 

A Faculdade ITEC dispõe atualmente de infraestrutura com espaços destinados às 

atividades administrativas e acadêmicas com condições adequadas de trabalho e 

coerência com os propósitos institucionais.  

A IES pretende dentro da vigência de seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

– 2019-2023 realiza uma grande expansão em sua infra-reestrutura física preocupando-se 

sempre em manter seus equipamentos, mobiliário e espaço físico com bom padrão de 

qualidade além das condições apropriadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

O Plano de expansão e manutenção dos equipamentos e infra estrutura visa 

assegurar a toda comunidade acadêmica condições de desempenharem suas funções no 

que tange ao desenvolvimento das atividades na estrutura da Faculdade ITEC. 

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXPANSÃO FÍSICA 

Dada as projeções de crescimento para a oferta da graduação e pós-graduação 

durante o período de vigência do seu PDI, a ITEC em seu plano de expansão e de 

manutenção de infraestrutura demonstra capacidade de execução de forma adequada 

para a implantação e desenvolvimento dos programas, cursos e ações propostas. Para 

isso, é prevista a aquisição de novos equipamentos, mobiliário, assim como a 

manutenção periódica de seus espaços.  

Em relação à estrutura física, pretende-se ampliar a sala para os professores, 

salas para as Coordenações de curso, estruturar a ambiente de informática, criação do 

auditório e melhorias na sala da CPA.  

A biblioteca conta com seu plano manutenção e plano de necessidade de novos 

equipamentos e acervo, assim como os equipamentos e espaço de infraestrutura 

tecnológica.  

Outros espaços de uso coletivo serão ampliados para atender à demanda gerada 

pela implantação de novos cursos e programas. Os investimentos financeiros serão 

disponibilizados pela mantenedora estando coerente com as metas institucionais. Para 
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dar conta da necessária otimização da infraestrutura visualizando sempre o cumprimento 

das normativas de acessibilidade. 

As identificações da necessidade de aquisição e manutenção dos equipamentos e 

espaços físicos da Faculdade ITEC acontecem nos meses de janeiro e julho, 

acompanhando o início dos períodos letivos semestrais. 

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos são analisados em 

duas dimensões: critérios estratégicos para os serviços educacionais da Instituição e/ou 

curso e critérios técnicos. 

Os critérios técnicos são identificados pelo tempo de uso do equipamento, 

atualização, atendimento às necessidades do curso e demanda de manutenções 

corretivas. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

A estrutura física da ITEC apresenta-se em bom estado de conservação. Além 

disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários projetados e para cada tipo de 

atividade. Todas as instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das 

atividades institucionais. A manutenção e a conservação das instalações físicas, 

dependendo de sua amplitude, serão executadas por funcionários da Faculdade ou 

através de contratos com empresas especializadas. 

As manutenções corretivas são realizadas através das ocorrências identif icadas na 

manutenção preventiva. E também podem ser solicitadas pelos usuários. 

O suporte e manutenção dos equipamentos obedecem ao seguinte Programa de 

Manutenção: 

• Manutenção Preventiva permanente: Realizada por funcionários da ITEC. 

Consiste na verificação diária do funcionamento normal de todos os 

equipamentos, mobiliários e conservação dos espaços; 

• Manutenção Corretiva (interna): Realização de reparo de manutenção na 

solução dos problemas básicos detectados – a qual poderá ser executada pela 

própria equipe de manutenção do Shopping Center Manaíra, a locatória do espaço 

físico da FACULDADE ITEC. 

• Manutenção Corretiva (externa): Realizada por empresa de suporte externa. 

Consiste na solução dos problemas detectados na manutenção permanente, não 

solucionados pela manutenção preventiva corretiva interna. Realização de 
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aquisição ou reparo de manutenção e/ou troca de mobiliário e equipamentos. As 

manutenções externas são realizadas por empresas contratadas pela ITEC. 

A instituição prevê ações de supervisão e controle afetas diretamente aos 

responsáveis pelos setores referidos, conforme necessidade. Em nível maior, a 

supervisão, controle da manutenção e conservação de equipamentos e espaço físico é 

responsabilidade da Direção Administrativa. 

 

7.8. Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

A Faculdade ITEC acredita que a comunicação ampla e clara é fundamental no 

relacionamento da instituição e a comunidade acadêmica, por isso, a IES investirá em 

novas tecnologias e métodos de comunicação, seja pela aquisição e/ou criação de novos 

caminhos tecnológicos, seja pela adesão às populares redes sociais. O importante é 

assegurar uma comunicação de qualidade que atenda às necessidades específicas para 

cada setor institucional (acadêmico ou administrativo), segmentos de sua comunidade 

interna (estudantes, professores ou funcionários), grupos de usuários ou indivíduos. 

A fim de viabilizar a execução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos por ela 

ofertados, a Faculdade ITEC promoverá a busca pelo conhecimento e a autonomia no 

processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo mecanismos institucionalizados de 

comunicação interna e externa já utilizados no corpo discente, com as seguintes 

finalidades: 

a) Criar canais acessíveis de comunicação e sistemas de informação para a 

interação interna e externa, que possibilitem a divulgação das ações da IES;  

b) Aperfeiçoar os mecanismos definidos para a coleta, a sistematização e a 

divulgação da informação, bem como os mecanismos de garantia e precisão na 

divulgação da informação;  

c) Utilizar tecnologias da informação e comunicação (TICs) como mecanismos para 

garantir que a informação e a comunicação favoreçam a articulação entre as 

distintas áreas da Instituição e colaborem para a tomada de decisões;  

d) Aplicar as TICs como apoio às atividades acadêmicas, especialmente as voltadas 

para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem;  

e) Estimular o uso da Internet e de outros recursos de comunicação interativa. 
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A Faculdade ITEC oferecerá a sua comunidade acadêmica acesso à Internet, por 

meio de rede wireless, disponível em toda a IES. O usuário terá livre e irrestrito acesso à 

rede mundial de computadores e às TICs disponíveis, o que contribui para construir, 

socializar e integrar conhecimentos e experiências.  

Redes Sociais: A Faculdade ITEC compreende que atualmente a comunicação 

via redes sociais faz parte do cotidiano contemporâneo e já é o principal meio de 

comunicação pessoal exatamente porque o acesso é facilitado por meio da tecnologia. 

Neste sentido, por meio da assessoria de imprensa interna e externa, a Instituição possui 

uma rede rápida e eficiente de comunicação com estudantes. A Faculdade ITEC utilizará 

das mais populares redes sociais, tais como Facebook, Instagram e o WhatsApp com o 

intuito de agilizar toda e qualquer comunicação pertinente à comunidade acadêmica, além 

de permitir retorno rápido a dúvidas da comunidade sobre ações e programas da 

instituição. 

Os controles fundamentais da Biblioteca serão atendidos por programas 

informatizados específicos, em condições de manter dados atualizados quanto ao acervo, 

ao acesso, ao empréstimo e à catalogação de obras. Na biblioteca, existem 

computadores ligados à Internet, acervo e autoatendimento informatizados e acessíveis, 

com teclados em Braile, programa de voz, e para os estudantes com transtorno do 

espectro autismo, acompanhamento e orientação individualizada e direcionada, 

promovendo a autonomia do estudante. 

7.9 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a 

portadores de necessidades especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 

5.773/2006) 

O Plano de Promoção de Acessibilidade e Atendimento à Pessoa com 

Necessidades Especiais da Faculdade ITEC é um instrumento de planejamento e gestão 

institucional visto como um meio de acessibilidade atitudinal por parte da Instituição. 

Na ITEC, dentro de sua Política Responsabilidade Social e Educação Inclusiva 

será desenvolvida várias ações, de atendimento prioritários, com o propósito de reforçar a 

sua posição enquanto Instituição de Ensino Superior inclusiva e sua ação junto às 

pessoas com deficiências, visto isto criou-se o Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP. 

Conforme artigo 26, parágrafo 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o 

acesso à educação superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, 

perseverança e determinação mostradas pelos que a buscam. A educação superior deve 

ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base nas competências 
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adquiridas anteriormente. A igualdade de acesso, pois, não admite qualquer 

discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, de condições sociais e de 

deficiências físicas. 

A Faculdade ITEC implementa seu Plano de Acessibilidade e Atendimento à 

Pessoa com necessidades especiais com o apoio direto do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e da Direção Acadêmica, garantindo, assim, o propósito de garantir o 

acesso das pessoas com deficiência às instalações da instituição, bem como fomentar, 

entre outras, a adoção de medidas para a proteção da integridade física e mental da 

pessoa com deficiência. A instituição tem a certeza de que implementar ações voltadas à 

inclusão social é questão de atitude, de consciência e de trabalho contínuo. Impõe-se, 

portanto, eliminar barreiras e quaisquer outras restrições de acessibilidade a seus setores. 

Constitui seu dever dar exemplo, tomar iniciativas, mostrar caminhos de inclusão e 

acessibilidade em toda sua amplitude. 

 

TERMOS E DEFINIÇÕES: 

• PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem dificultar sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

• SURDEZ: ausência ou perda significativa da audição. 

• DEFICIÊNCIA VISUAL/ BAIXA VISÃO OU VISÃO SUBNORMAL: ausência ou 

perda significativa da visão. 

• TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: caracteriza-se por alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo.  

• DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: desordens neurológicas, psíquicas e 

emocionais que interferem na recepção, integração ou expressão de informação. 

• DISLEXIA: distúrbio de aprendizagem específico relacionado à leitura, escrita e 

interpretação de textos. 

• TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  (TDAH): 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e 



 

133 

frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por 

sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. 

• ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO: trata-se dos educandos que 

apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos 

seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão 

acadêmica especifica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; 

talento especial para artes e capacidade psicomotora. 

 

MARCOS ORIENTADORES 

Declaração de Salamanca e linha de ação sobre Necessidades Educativas e Especiais, 

1994, que dispõe sobre formas de inclusão de pessoas com deficiência;  

Decreto nº 186/08 - Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova lorque, em 30 de março 

de 2007, 

Decreto nº 3.298/99 - que dispõe sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. Esse Decreto, em seu Capítulo VII, Da Equiparação de 

Oportunidades, Seção II, Educação, no artigo 24, assegura direito à matrícula e no artigo 

27, determina que as Instituições de Educação Superior ofereçam adaptações de provas, 

inclusive em termos de tempo adicional, apoios necessários previamente solicitados aos 

portadores de deficiência e adaptem, para os mesmos, os seus processos seletivos para 

ingresso em cursos. 

Decreto nº 3.956/01 — (Convenção da Guatemala) Promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência; 

Decreto nº 5.626/05 - Regulamenta a Lei 10.436 que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS; 

Decreto nº 6.949/09 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 

de 2007; 

Decreto nº 7.611/2011 - Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências, 
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Decreto nº 5296/04, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 

dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

Lei 12.764/12 - Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista - TEA. 

Lei nº 10.098/94 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. 

Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

providências, 

Lei nº 10.861/04 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior — 

SINAES e dá outras providências, Decreto nº 5.296/04 - Regulamenta as Leis nº 10.048 e 

10.098 com ênfase na Promoção de Acessibilidade; 

Lei nº 13.146/15 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência); 

Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que refere-se à 

educação especial como modalidade da educação escolar oferecida para portadores de 

necessidades especiais e que, em seu artigo 58, parágrafo 1º, assegura serviços de apoio 

especializado para atender às peculiaridades da clientela de educação especial; 

Nota Técnica DAES/INEP Nº 008/2015 - Acessibilidade no instrumento de avaliação de 

cursos de graduação presencial e a distância do sistema de avaliação nacional de 

avaliação da educação superior — SINAES. 

Portaria nº 3.284/03 - Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e 

de credenciamento de instituições. 

 

PLANO DE ACESSIBILIDADE  
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O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) é o responsável pela previsão do 

cumprimento das ações e metas relacionadas no plano de acessibilidade, pela supervisão 

da execução e revisão periódica para reestruturação sempre que necessário. 

Para promoção da permanência de todos os seus alunos na Educação Superior, o 

NAP buscará, junto ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão além do acolhimento especial 

dado a todos os ingressantes e do apoio psicopedagógico oferecido ao longo do curso 

também para todos os alunos, minimizar as consequências negativas da deficiência 

mental, física, auditiva e/ou visual desses alunos. Para tanto, o NAP adequou as ações de 

forma a possibilitar a inserção dos mesmos em seus objetivos específicos, facilitando a 

vida acadêmica dos portadores de deficiências ou mobilidade reduzida. 

A Faculdade ITEC crê nas políticas de educação inclusiva como sendo alavancas 

para proporcionar a igualdade de oportunidades e participação de todos no processo de 

aprendizagem. Entretanto, o sucesso dessas políticas requer o envolvimento de todas as 

partes, tais como professores e profissionais da educação, colegas, pais, famílias e 

voluntários.  

As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos alunos, 

acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, uso de recursos 

diversificados e parceria com as organizações especializadas.  

 

O NAP garantirá: 

• Contato com os familiares ou responsáveis (se for o caso) pelos alunos com 

necessidades educacionais especiais, sempre que se fizer necessário; 

• Adequação do acolhimento especial dado a todos os alunos ingressantes, que 

declaram a deficiência, providenciando a recepção dos alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida pelo NAP e coordenador de curso; 

• Adequação das estratégias de apoio psicopedagógico (monitorias de ensino e 

oficinas pedagógicas) oferecidas a todos os alunos pelo NAP, com a Coordenação 

de Curso, responsável pelo desenvolvimento curricular do curso de graduação em 

que os mesmos estejam matriculados; 

• Formação Docente e corpo técnico para o oferecimento de cursos e capacitação 

para os professores sobre a adequação do processo de ensino e aprendizagem 

aos alunos com deficiências e acesso a literatura e informações sobre a 
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especificidade linguística do deficiente auditivo. E aos funcionários capacitação 

acerca da Língua Brasileira de Sinais e os tipos de deficientes e importância da 

inclusão. Além disso, o NAP proporciona acolhimento aos professores e às suas 

dúvidas referentes ao manejo pedagógico para com os alunos portadores de 

deficiência e mobilidade reduzida. 

Atenta à sua responsabilidade social, visualizando os dispositivos, sistemas e 

meios de Comunicação e Informação, Serviços de Tradutor e Intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, assim como a infraestrutura acessível, a Faculdade ITEC 

seguirá os seguintes planos ao longo da sua implantação e vigência de seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI: 

I. Ao Deficiente Físico:  

• Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  

• Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

• Elevador e Rampas facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

• Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas;  

• Barras de apoio nas paredes dos banheiros acessíveis;  

• Bebedouros acessíveis; 

• Equipe de apoio, para as pessoas de deficiência ou mobilidade reduzida em sua 

locomoção dentro da Instituição. 

II. Ao Deficiente visual, auditivo, intelectual e Espectro Autista, 

quando houver: 

• Sistema de síntese de voz no laboratório de informática e biblioteca. 

• Gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

• Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal;  

• Lupas, réguas de leitura disponíveis na biblioteca e no NAP (agendamento); 



 

137 

• Intérpretes de língua de sinais, acompanhando as aulas e avaliações, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 

expressado o real conhecimento do aluno;  

• Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;  

• Aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado);  

• Materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos; 

• Site Institucional e autoatendimento do aluno ao ser implantado contarão com 

possibilidade de aumento de letras e alteração de cor, trazendo acessibilidade às pessoas 

com baixa visão e às pessoas com irregularidade na percepção visual das cores 

(daltônico). 

•  

III. Para os professores, alunos, funcionários com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, pode proporcionar, além de ajudas técnicas, 

programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, 

especialmente, da oferta de:  

• Informações sobre as características essenciais necessárias ao 

aprendizado das pessoas com deficiências;  

• Cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; 

e,  

• Cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 

 

   IV.  Para a comunidade, a oferta de:  

• Campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das 

diferenças;  

• Parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de 

classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o 

objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil 
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organizada para o reconhecimento dos direitos das pessoas de 

necessidades sociais como direitos humanos universais; e,  

• Integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais, 

incluindo empregos permanentes, com adequadas condições de 

atuação para os portadores de necessidades especiais.  

• Além disso, a Faculdade ITEC criará normas internas sobre o 

tratamento a ser dispensado a professores, alunos, funcionários com 

deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de 

discriminação.  
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8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

A Faculdade ITEC, em consonância com seu compromisso de prestar um serviço 

socioeducacional de elevada qualidade, valoriza o papel da auto avaliação institucional e 

implantou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), a qual tem a atribuição e a 

responsabilidade de conduzir os processos de avaliação internos da instituição. A CPA é 

um órgão de assessoramento direto da direção da Instituição, que atua com autonomia 

em relação aos setores acadêmicos, administrativos, colegiados e conselhos. Sua 

atuação se embasa na concepção de avaliação enquanto processo contínuo com a qual a 

comunidade interna se identifique e se comprometa. O caráter formativo da avaliação 

deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (dos discentes, docentes e técnico-

administrativos) quanto institucional, pelo fato de colocar os atores em um processo de 

reflexão e autoconsciência, com participação da comunidade externa. Deles devem 

derivar reflexões sobre o dever ser institucional, reverberando em readequações 

constantes, mediante a instauração de um ciclo de autoanálise, que precisa estar 

compreendido na própria cultura institucional. 

Os processos avaliativos, nos parâmetros requeridos pelo Ministério da Educação, 

foram consolidados a partir de 2004, quando, por prescrição desse mesmo Ministério, as 

Instituições de Ensino Superior tiveram de criar suas Comissões Próprias de Avaliação. A 

partir de então, foi promovida uma reestruturação dos procedimentos de autoavaliação 

para que eles atendessem aos requisitos legais implementados pelo SINAES (Sistema de 

Avaliação da Educação Superior), instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. O 

novo Sistema passou, logo, a contar com uma participação ampla do público constituinte 

da comunidade acadêmica (estudantes, professores, funcionários) e da comunidade 

externa na avaliação das IES. 

As ações da CPA seguem o projeto de autoavaliação institucional, que tem 

coerência com o planejamento e modelo de gestão da Instituição, assim como o 

embasamento deste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Projeto de 

Autoavaliação Institucional da Faculdade ITEC contempla integralmente as 10 (dez) 



 

140 

dimensões do SINAES (e, por conseguinte, percorre os indicadores distribuídos pelos 

eixos do instrumento oficial de avaliação institucional), pois:  

(1) a CPA caminha em conjunto e contribui para a manutenção e melhoramento do 

PDI, buscando o cumprimento da Missão da Faculdade ITEC;  

(2) prevê a avaliação das políticas para a pesquisa, ao nível de iniciação científica, 

para a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, 

incluindo os estímulos para a produção acadêmica, para as bolsas de monitoria e demais 

modalidades; 

(3) verifica o exercício da responsabilidade social e o impacto das ações 

institucionais para a melhoria de qualidade de vida e sustentabilidade; 

(4) efetiva a comunicação com a sociedade por meio da representação da 

Sociedade Civil e dos canais internos de comunicação, bem como, avalia os canais de 

comunicação institucionais; 

(5) também prevê a avaliação para melhoramento das políticas de pessoal, de 

carreira do corpo docente e técnico- administrativo, seu aperfeiçoamento, seu 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho, e se estão claramente 

previstos os indicadores de (6) 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 interna nos 

processos decisórios.  

Vale ressaltar que (7) a infraestrutura física da Faculdade ITEC é um dos pontos 

objeto da avaliação mais visíveis na sugestão de melhorias.  

A CPA (8) prima por alcançar os objetivos traçados pelo planejamento e pela 

avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional, o que garante, por um lado, (9) políticas de atendimento ao 

estudante e, por outro, (10) sustentabilidade financeira da Instituição, tendo em vista o 

significado social da continuidade dos seus compromissos na oferta da educação superior 

de qualidade. 

Constituem objetivos do Projeto de Auto avaliação Institucional da Faculdade 

ITEC: 

a. Desenvolver um processo de auto avaliação institucional como instrumento de 

gestão, que contribua para a tomada de decisão de modo a repensar os objetivos, 
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estratégias, projetos e modos de atuação e gerar mudanças sustentáveis com 

qualidade; 

b. Realizar um processo de auto avaliação amplo, contínuo e efetivo realizado pelos 

órgãos, cursos e setores da estrutura da Faculdade ITEC em todos os seus 

setores assegurando a socialização dos resultados; 

c. Promover a consolidação da cultura de avaliação institucional criando estratégias, 

mecanismos e oportunidades para conquistar a participação da comunidade 

acadêmica no comprometimento com o processo; 

d. Garantir o alcance de alto padrão de qualidade no ensino, pesquisa, extensão, 

gestão acadêmica, no uso dos recursos tecnológicos presenciais ou virtuais e na 

gestão com pessoas; 

e. Avaliar a prestação dos serviços educacionais da Faculdade ITEC a partir de 

parâmetros que venham favorecer uma constante autocrítica, o diagnóstico e a 

redefinição do projeto pedagógico para impulsionar o processo criativo da 

Instituição; 

f. Aferir o índice de satisfação dos segmentos da comunidade acadêmica e da 

sociedade local quanto aos serviços educacionais prestados pela Faculdade ITEC, 

visando promover melhoria contínua das atividades para preservar a imagem 

pública da Instituição imbuída de alta qualidade e relevância social. 

Os indicadores apontados pela análise das dez dimensões do SINAES, acrescidos 

de indicadores identificados com a Missão e princípios institucionais, são objetos de 

discussão e avaliação nos cursos da Instituição, bem como em setores administrativos e 

acadêmicos, devendo privilegiar o maior número de dados qualitativos e quantitativos 

possíveis. O resultado das discussões serão objetos de análise nas Semanas 

Pedagógicas com docentes, no Conselho Superior, em reuniões de Colegiado de Curso e 

de Núcleos Docentes Estruturantes. O Relatório de Auto avaliação, encaminhado pelo 

CPA a Gestão da Faculdade será um instrumento de discussão e produção de sentidos, 

buscando e contemplando as dimensões do SINAES. 

A metodologia de trabalho aplicada é constituída de um processo auto avaliativo 

formado de várias etapas integradas, incluindo a sensibilização, a aplicação de 

instrumentos quantitativos de coleta de dados técnicas de avaliação qualitativa, análise e 



 

142 

tabulação, relatórios, indicando melhorias, finalizando no auto estudo, instrumento 

balizador para as decisões e mudanças sustentáveis na Instituição em tempo oportuno. 

Durante a implementação das etapas do processo, serão gerados resultados 

efetivos em tempo hábil para apoiar a tomada de decisões nos diversos níveis 

organizacionais. Objetivamente, esse processo está organizado em cronograma 

específico abrangendo as principais atividades da auto avaliação, base do plano de 

trabalho anual da CPA. 

A Avaliação Institucional está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e, 

assim, orientará, portanto, que estudantes, professores, colaboradores técnico-

administrativos, futuros egressos e representantes da sociedade civil organizada 

informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mundo do trabalho, 

sobre as ações direcionadas para a investigação e a extensão, sobre a responsabilidade 

social e a infraestrutura da Faculdade. 

 A realização de uma avaliação institucional busca, em sua essência, elementos 

para a melhoria e aperfeiçoamento do desempenho da instituição, assegurada pela 

participação democrática da comunidade que a constitui, da sociedade e de seus 

parceiros externos. Deve-se tornar uma atividade intrínseca ao processo de planejamento 

e um instrumento de gestão para permitir um realinhamento permanente dos seus rumos 

na direção da sua função social.  

Os relatórios a serem produzidos pela CPA, juntamente com o PDI, serão os 

principais instrumentos de gestão institucional. A gestão da Faculdade ITEC é reflexo do 

planejamento e da avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa) e o 

desenvolvimento da IES é fruto de práticas de autoconhecimento. 

A composição da CPA da Faculdade ITEC garante uma formação heterogênea e 

democrática, promovendo a participação legítima de toda a comunidade acadêmica. É 

composta por um Coordenador, indicado pela Direção geral, membro do corpo docente, 

corpo discente, corpo técnico-administrativo, um representante da mantenedora e 

representante da sociedade civil organizada. 

Existirá na Faculdade ITEC a ênfase à consolidação da cultura auto avaliativa da 

Instituição e do reconhecimento do público do processo acerca da repercussão dos 

resultados dos inquéritos, como forma de se assegurar um retorno acerca das pesquisas 

aplicadas.  

Destarte, saliente-se o envolvimento da comunidade acadêmica no processo 

quando da elaboração dos inquéritos e na divulgação dos resultados entre os seus pares. 
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Periodicamente, ao longo do ano, os segmentos serão consultados quanto à pertinência 

das perguntas a serem lançadas na pesquisa de opinião e auxiliando na divulgação das 

conquistas alcançadas, em termos de correção de pontos fracos, ou de fortalecimento de 

pontos positivos da IES. Nesse ponto, saliente-se também a participação ativa de todos 

os segmentos, sobretudo dos estudantes, que se mobilizarão em grupos e por turno para 

divulgar a ocorrência das etapas do ciclo avaliativo nas salas de aula, junto aos 

professores e aos funcionários, além de se disponibilizarem para prestar esclarecimentos 

acerca deste seu envolvimento quando da visita de Comissões Ministeriais para 

Autorização e Reconhecimento de cursos. 

A autoavaliação da Faculdade ITEC, sendo uma atividade que integra o 

planejamento e as ações da Instituição, requer credibilidade e ética para fundamentar 

avaliações, juízos de valor e eventuais justificativas referentes a mudanças e demais 

decisões surgidas no cotidiano da Instituição. Por isto, para nortear sua prática, a análise 

e a divulgação dos resultados do processo de avaliação, este projeto adota os seguintes 

princípios: 

a) Globalidade: avaliar os elementos que compõem a Instituição enfocando, 

especialmente, os métodos, técnicas e ferramentas do processo ensino-

aprendizagem (nas modalidades presencial e a distância); 

b) Comparabilidade: a busca de uma padronização de conceitos e indicadores; 

c) Respeito à identidade da Instituição: consideração das características próprias da 

Instituição, onde a mesma está sediada; 

d) Legitimidade: a adoção de metodologias e construção de indicadores capazes de 

conferir significado às informações, que devem ser fidedignas; 

e) Reconhecimento, por todos os agentes: da legitimidade do processo avaliativo 

transversal, seus princípios norteadores e seus critérios. 

A divulgação dos resultados também é realizada fisicamente - serão elaborados e 

afixados cartazes e banners com a prestação de contas, indicando os grandes números 

da avaliação, e os resultados efetivos já obtidos após o planejamento de melhorias. Esses 

instrumentos informam tanto os resultados gerais, destinados a todos os segmentos, 

quanto os específicos e afixados em locais diferenciados. 

De forma a complementar os resultados quantitativos, são realizadas pela CPA 

reuniões com a Direção da Instituição, Coordenadores de Curso e líderes de setores 

administrativos para, qualitativamente, discutir os resultados. Tais gestores, por sua vez, 
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serão orientados a reunir-se, respectivamente, com os Núcleos Docentes Estruturantes e 

Conselhos de Curso e demais funcionários, socializando-se os resultados e as análises 

até então realizadas. Como resultado desse processo, serão apresentados à Direção 

subsídios para elaboração e execução do Plano de Melhorias, sempre buscando o 

cumprimento da missão e a excelência no processo de evolução institucional. 

Os resultados quantitativos e qualitativos, em conjunto, geram o Relatório Final de 

Autoavaliação Institucional, divulgado no hotsite da CPA para todos os segmentos 

interessados que desejarem acessá-los. 

O Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade ITEC terá as seguintes 

áreas de abrangência: 

a) Interna: realizada no âmbito da Instituição o qual envolverá toda a comunidade 

acadêmica e abrangendo as diferentes dimensões de suas funções – o ensino, a 

pesquisa, a extensão – e a gestão de pessoas, processos e recursos e a análise 

de tendências e mudanças ocorridas no mundo do trabalho; 

b) Externa: refere-se à participação de Comissões externas de avaliação, formadas 

por especialistas do MEC/INEP/CAPES, devendo tomar como base os relatórios 

da avaliação interna de cursos e da Instituição, bem como, aos resultados (CPCs e 

IGC) decorrentes da participação de concluintes e egressos da IES no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 

Devido a esta abrangência, faz-se necessária a definição de regras e critérios para 

assegurar condições adequadas para a operacionalização das ações sob a 

responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Instituição na gestão deste 

processo. 

O projeto de autoavaliação compreende três grandes contextos: o institucional, o 

acadêmico e o administrativo, que agrupam no conjunto todas as funções da Instituição, 

assegurando que o processo de autoavaliação integre as funções essenciais da 

Faculdade ITEC, garantindo que a Instituição seja avaliada em sua totalidade. 

 

Estratégias de Execução 

O ordenamento do processo de autoavaliação institucional, organizado em etapas 

logicamente ordenadas, é a estratégia mais adequada para compreender a dinâmica da 

gestão institucional em todos os níveis e funções. 

A estratégia de autoavaliação institucional é realizada em etapas assegurando que 

todas as dimensões sejam avaliadas no todo ou em parte, no período de um ano, para 
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dar maior objetividade ao processo, sendo, todavia, reeditadas a cada ano subsequente, 

incorporando-se eventuais mudanças, ajustes e correções no rumo do processo 

avaliativo. 

Ressalte-se que a adoção de um processo sistemático e amplo evita a realização 

de avaliações pontuais descontinuadas, sem a observância das etapas que precede o 

relatório avaliativo, porque pode gerar conclusões distorcidas e que conduzam a falhas no 

processo decisório. 

 

Etapas do Processo de Autoavaliação Institucional da ITEC  

São dez as etapas que integram o processo de autoavaliação institucional. 

1ª etapa: Sensibilização 

É a comunicação de impacto para toda comunidade interna sobre as atividades da 

autoavaliação institucional planejadas para o ano. O objetivo desta etapa é despertar o 

interesse das pessoas para conseguir a adesão de todos a participarem efetivamente da 

avaliação.  

 

2ª etapa, 3ª etapa e 4ª etapa: Sistemática para coleta de dados  

São os dados e informações coletados de forma quantitativa e qualitativa em período pré-

definido anualmente. Os dados quantitativos são coletados por meio de formulários 

impressos ou eletrônicos e os dados qualitativos, por meio de reuniões de grupo focal e 

entrevistas. A avaliação institucional depende diretamente da qualidade e fidedignidade 

dos dados obtidos. 

 

5ª etapa: Sistemática para análise e interpretação dos dados 

É a análise e interpretação dos dados provenientes dos instrumentos de coleta de dados, 

desenvolvida pelos avaliadores para fazerem a classificação e aplicam juízo de valor em 

todos os indicadores. É nesta fase que se dá a avaliação no âmbito do trabalho da CPA 

ou sob sua estreita coordenação. Para isto, servem-se dos relatórios gerados pelo 

sistema eletrônico e de relatórios baseados em estatística descritiva ou correlacional. Os 

dados provenientes das questões abertas e análise documental (relatórios e projetos) são 

avaliados segundo análise de conteúdo. 

 

6ª etapa: Relatórios da avaliação institucional 
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São os documentos finais do processo que oficializam os dados analisados, a serem 

posteriormente utilizados pelos gestores na tomada de decisão. Em sua estrutura textual 

o relatório deve ser elaborado de forma a expor claramente os aspectos positivos, bem 

como as dificuldades de cada atividade avaliada, somada às recomendações para 

subsidiar o processo decisório e de mudança.  

 

7ª etapa: Plano de Melhoria  

É o documento onde são formalizados os resultados concretos da avaliação na 

forma de plano de melhoria constando indicação objetiva, racional e adequada à 

Instituição de propostas e recomendações de melhorias, em todas as áreas avaliadas, 

visando subsidiar o processo decisório dos gestores na superação de obstáculos internos 

ou externos. Estes relatórios podem ser apresentados com base em avaliações parciais, 

realizadas em meio ao processo. Este documento muito importante, porque transforma a 

avaliação em contribuição concreta gerando resultados de boa visibilidade. O plano de 

melhoria tem como referência o cumprimento da missão, e estará também alinhado com 

os objetivos e metas do PDI. 

 

8ª etapa: Divulgação e a Socialização dos resultados 

É a publicidade dos resultados para os públicos interessados nos resultados do processo 

de autoavaliação, divulgados para buscar o comprometimento de todos os envolvidos. 

Esta é a etapa que garante a credibilidade ao processo, porque os que participaram 

diretamente da avaliação e a comunidade interna, precisam tomar conhecimento dos 

resultados da avaliação que atribuíram. Por isto, é necessário serem sempre divulgados 

os resultados à comunidade acadêmica, seja por meio eletrônico, reunião ou impresso. 

Quando oportuno, deve haver discussão dos resultados pelos segmentos e dirigentes 

para que as mudanças e correções de rumo sejam viabilizadas de forma integrada e 

sistêmica.  

 

9ª etapa: Autoestudo (autoavaliação da Instituição) 

Esta é a etapa final do processo de autoavaliação da instituição no ano. Este documento 

é revestido de fundamental importância, porque faz a integração de todas as avaliações 

setoriais e pontuais desenvolvidas. O objetivo é perceber como a Instituição está 

cumprindo sua missão e como observa os requisitos da legislação em vigor. Integram o 

Autoestudo, a avaliação dos objetivos e as metas do PDI. 
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10ª etapa: Revisão do Projeto de Autoavaliação Institucional 

É a oportunidade criada neste processo para rever instrumentos, bem como ajustar 

etapas do processo de modo a garantir a melhor adequação deste ao cotidiano 

acadêmico e administrativo da Instituição. A base para promover a revisão de etapas do 

processo e de instrumentos são os resultados obtidos, quanto à eficácia como fomento à 

tomada de decisões. Esta é uma etapa que deve envolver a participação dos gestores 

juntamente com a CPA, para avaliar detalhadamente a aplicação deste projeto na prática.  

 

Metodologia 

A metodologia indicada para implementar o processo de autoavaliação 

institucional abrange parâmetros estatísticos que serão utilizados na avaliação 

quantitativa para apuração de índices de desempenho de cursos, setores, programas e 

projetos. Ao mesmo tempo, a avaliação qualitativa será utilizada para explorar 

subjetivamente informações que atestam a qualidade e a eficácia das atividades. 

Além disso, esse processo ampliará o uso dos recursos utilizados nos processos 

avaliativos na Faculdade ITEC, privilegiando então a tecnologia a ser utilizada por meio 

de um sistema de avaliação específico. Poderão ainda ser desenvolvidos softwares 

específicos de avaliação para formar banco de dados sobre o desempenho e a evolução 

da Instituição. 

Depois de cumpridas em ordenamento lógico todas as etapas e estratégias de 

avaliação, os resultados serão condensados em relatórios conclusivos dos processos. 

Estes relatórios devem indicar potencialidades identificadas nas diversas dimensões 

avaliadas bem como dificuldades e limitações. Devem, ainda, apontar recomendações na 

perspectiva de mudanças e inovações institucionais, acadêmicas e administrativas a 

serem implementadas, contudo, de acordo com as políticas, estratégias e possibilidades 

da Instituição. 

Os relatórios a serem produzidos pela CPA, juntamente com o PDI, serão os 

principais instrumentos de gestão institucional. A gestão da Faculdade ITEC é reflexo do 

planejamento e da avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa) e o 

desenvolvimento da IES é fruto de práticas de autoconhecimento. 

Objetiva-se um envolvimento sempre crescente dos diferentes órgãos e setores no 

processo de avaliação institucional, buscando o maior comprometimento das pessoas e o 

melhor aproveitamento dos dados que vão subsidiar melhorias nos processos de gestão.  
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Os resultados da avaliação institucional da Faculdade ITEC serão usados como 

referencial dos processos no sentido da melhoria dos serviços educacionais prestados 

pela instituição como ponto de partida para definir seus objetivos, metas e estratégias.    

Os resultados das avaliações serão utilizados no sentido de melhorar os 

processos acadêmicos e técnico/administrativos da Faculdade ITEC, disponibilizar 

informações e sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo INEP. 

Por fim, há que se salientar que há infraestrutura adequada destinada a CPA, a 

Comissão dispõe de sala específica, acessível e ampla que favorece o contato da CPA 

com a comunidade acadêmica, equipada tecnologicamente. Há também todo o mobiliário 

necessário para a execução das atividades administrativas como mesa de reunião, 

armários para arquivamento da documentação interna. 
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9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

9.1. Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de 

expansão previstos no PDI 

 

9.1.1. Estratégia de gestão econômico financeira 

 A Faculdade Almeida e Jardim LTDA e a Faculdade ITEC têm a preocupação de 

adequar a proposta de desenvolvimento constante no PDI da Faculdade ITEC com a 

captação de recursos, o orçamento previsto, a compatibilidade entre cursos oferecidos e 

as verbas e os recursos disponíveis. Tudo isso com o cuidado e o controle entre as 

despesas efetivas e correntes, de capital e de investimento. 

 As políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 

pesquisa (através da Iniciação Científica) e extensão estão institucionalizadas atendendo 

às diretrizes do PDI e estão coerentes com o planejamento financeiro (orçamento com as 

respectivas dotações e rubricas) executado e com a gestão das Diretorias da Faculdade 

ITEC. 

 Na gestão econômico-financeira, a Faculdade Almeida e Jardim LTDA tem como 

princípios:  

• O exercício financeiro coincide com o ano civil;  

• O orçamento disciplina a previsão da receita, 

• A fixação das despesas que decorrem das obrigações legais assumidas;  

• Orçamento participativo, contextualizado na efetiva contribuição dos 

Coordenadores de Curso e de toda a Diretoria;  

• Os eventuais resultados operacionais são aplicados integralmente na manutenção 

e desenvolvimento dos objetos institucionais;  

• O exercício financeiro faculta a abertura de créditos especiais ou extraordinários, 

mediante demandas do Conselho Acadêmico Administrativo (CAAD) e aprovação 

da Mantenedora.  

 A aplicação dos investimentos é feita conforme plano específico, desenvolvido 

pela Direção Geral e aprovado pela Faculdade Almeida e Jardim LTDA, considerando-se: 

especificações do PDI, dos PPC; planejamento das atividades de iniciação científica e 
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extensão; avanços científicos e tecnológicos e a incorporação desses avanços a 

equipamentos já existentes.  

 No planejamento financeiro, existe a prioridade de gastos com a implantação e 

desenvolvimento dos cursos de graduação, com o desenvolvimento de iniciação científica 

e com a estruturação das ações de extensão voltadas para o atendimento das principais 

demandas da comunidade. Para isso, a Faculdade Almeida e Jardim LTDA investe na 

capacitação de seus colaboradores, na expansão e atualização dos recursos de 

informática, aquisição de recursos multimídia, utilização de ferramentas de tecnologia da 

informação. Investe também na ampliação do acervo bibliográfico, na aquisição de 

licenças de uso de “softwares” e aplicativos eletrônicos diversos, e no aumento da 

integração da IES com a comunidade por meio da celebração de convênios e parcerias. 

 A Mantenedora efetua constantes aportes de recursos para investimentos para 

que a Faculdade ITEC promova melhores e maiores impactos no desenvolvimento 

econômico e social da sociedade a qual está inserida. 

 O planejamento econômico-financeiro da Faculdade ITEC considera os cursos 

pretendidos, no que diz respeito à receita e despesa, havendo um demonstrativo de 

receita e despesa geral para os cursos. 

 O preço dos serviços educacionais e as relações entre a Mantenedora, a 

Faculdade e o aluno (ou o responsável financeiro), são fixados em contrato de prestação 

de serviços educacionais, elaborado na forma da lei e firmado entre as partes, no ato da 

matrícula, em cada período letivo. 

 Os resultados financeiros positivos, apurados em balanço, também serão 

aplicados no desenvolvimento da Instituição e na melhoria qualitativa dos serviços 

educacionais prestados (ensino, pesquisa, extensão e administração universitária). 

 As despesas de pessoal foram estimadas com base nos salários dos docentes e 

do pessoal técnico-administrativo na região, acrescendo-se anualmente os reajustes 

percentuais previstos em Convenção Coletiva das Instituições de Ensino Privado. 

 As demais despesas de custeio (material de expediente, material didático, material 

de laboratório, material de limpeza etc.) foram estimadas segundo os custos apurados em 

perspectiva para quando os cursos estiverem em funcionamento. 

 Os investimentos foram estimados com base nos cronogramas, instalações físicas, 

aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e outros materiais permanentes, bem 

como novas imobilizações a preços de mercado. 
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Durante o primeiro semestre de 2020 foi segregada a estimativa de sustentabilidade 

financeira (em planilha complementar), da instituição, levando-se em consideração, 

somente os cursos de Enfermagem, Design de Interiores e Pedagogia (cursos 

autorizados e em fase final de autorização). Essa segregação motivou-se por demanda de 

adequação, pelo Banco do Nordeste do Brasil, em relação aos valores considerados na 

formulação da capacidade de pagamento, do sistema Seap, referente ao item “9.1.2 

Planos de investimentos, previsão orçamentária e cronograma de execução”, com o 

objetivo de captar recursos para financiar a construção das edificações da instituição. 

Contudo, a projeção inicial, feita em 2018, não pode ser desconsiderada, por entender 

que, a realização de suas receitas, assim ocorrerá, mediante as autorizações futura do 

MEC. 
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9.1.2. Planos de investimentos, previsão orçamentária e cronograma de execução 

 

OBS: dados executados e projetados da MANTENEDORA. 
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(Decomposição – cursos: Enfermagem, Design de Interiores e Pedagogia)  

Dados referentes a projeção da receita dos cursos, em destaque, conforme estimativa da 

Mantenedora (Abr/2020). Valores em harmonizados,aos relatórios apresentados ao 

Banco do Nordeste do Brasil S/A, com o objetivo de contratar financiamento, para 

construção de suas edificações, com recursos oriundos do FNE-MPE. 

RECEITAS

Ano - 0 Ano - I Ano - II Ano - III Ano - IV Ano - V

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anuidades/Mensalidades 1.908.000 2.988.000 3.888.000 4.536.000 4.788.000 

Bolsas -              -              -              -              -              

Diversos (impostos) 275.133     501.983     634.910     848.685     932.223     

Financiamento 5.743.075 -              -              -              -              

Inadimplência -              -              -              -              -              

Integralização de Capital 309.218     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     

Serviços -              -              -              -              -              

Taxas -              -              -              -              -              

ReceitaTotal 6.052.293 1.732.867 2.586.017 3.353.090 3.787.315 3.955.777 

DESPESAS

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Acervo Bibliográfico 309.217     

Aluguel -              72.000       84.000       -              -              -              

Desp. Administrativas -              72.000       72.000       72.000       72.000       72.000       

Encargos -              7.200         7.200         7.200         7.200         7.200         

Equipamentos 432.736     -              -              -              -              -              

Eventos -              11.786       17.560       25.067       28.532       28.532       

Investimento (Const. Imóveis) 5.092.580 145.300     145.300     647.095     706.213     691.679     

Manutenção 167.459     167.459     167.459     167.459     167.459     

Mobiliário 217.760     -              -              -              -              -              

Pagtº - Pessoal – Adm -              249.600     326.400     397.200     397.200     397.200     

Pagtº - Professores -              589.304     878.015     1.253.363 1.426.638 1.426.638 

Pesquisa e Extensão -              -              -              -              -              -              

Treinamento -              -              -              -              -              -              

Despesas - Total 6.052.293 1.314.649 1.697.934 2.569.384 2.805.242 2.790.708 

RECEITAS 6.052.293 1.732.867 2.586.017 3.353.090 3.787.315 3.955.777 

( - ) DESPESAS 6.052.293 1.314.649 1.697.934 2.569.384 2.805.242 2.790.708 

SITUAÇÃO LÍQUIDA 1 0-                 418.218     888.083     783.706     982.073     1.165.069 

Fonte: Adaptação - Relatório Cap. Pagtº - Seap

Estimativa de Gastos IES - Extra Realtório de Capacidade de Pagamento-Seap -

Acervo Bibliográfico -              300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     

Equipamentos -              40.000       35.000       35.000       50.000       5.000         

Eventos Acadêmicos -              15.000       20.000       20.000       20.000       20.000       

Pesquisa e Extensão -              25.000       28.000       30.000       30.000       30.000       

Treinamento -              20.000       20.000       20.000       20.000       20.000       

Total -              400.000     403.000     405.000     420.000     375.000     

Situação Líquida 2 -              18.218       485.083     378.706     562.073     790.069     

Fonte: Mantenedora
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