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1. DA MANTENEDORA 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: IESTEC – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR TEOLÓGICO CRISTÃO - ME 

CNPJ  12.509.127/0001-10 

End. Rua 12 – Jereissati I – Maracanaú - CE 

Cidade: Maracanaú UF CE CEP 61.900-120 

Fone (85) 3371-1230 E-mail direcao@iestec.com.br 

1.2. DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

Nome: Edilson Silva Castro 

End. Rua 12 – Jereissati I – Maracanaú - CE 

Cidade: Maracanaú UF CE CEP 61.900-120 

Fone  (85) 3371-1230 E-mail direcao@faculdadefmb.edu.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome: Faculdade do Maciço do Baturité – FMB 

End. Rua Edmundo Bastos, S/N – Sanharão – Baturité – CE 

Cidade: Baturité UF CE CEP 62.760-000 

Fone  (85) 3347-2774 E-mail direcao@faculdadefmb.edu.br 

 

2.1. DADOS GERAIS DOS CURSOS 

CREDENCIAMENTO PRESENCIAL 

Ato autorizativo Portaria n° 160, de 03 de março de 2015, publicada 

no D. O. U.  de 04/03/2015. 

CREDENCIAMENTO EAD 

Ato autorizativo Portaria n° 1.606, de 28 de dezembro de 2017, 

publicada no D. O. U.  de 29/12/2017. 

CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL 

BACHARELADO 

mailto:direcao@faculdadefmb.edu.br
mailto:direcao@faculdadefmb.edu.br
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ADMINISTRAÇÃO 

Total de vagas anuais 200 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Matutino e Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 3.080h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (04 anos) 

Ato Autorizativo Reconhecimento de Curso Portaria n° 1011, de 25 

de novembro de 2017, publicada no D. O. U.  de 

27/09/2017.  

TEOLOGIA 

Total de vagas anuais 100 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 3.090h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (4 anos) 

Ato Autorizativo Autorização de Curso Portaria n° 770, de 01 de 

dezembro de 2016, publicada no D. O. U.  de 

02/12/2018. 

SERVIÇO SOCIAL 

Total de vagas anuais 100 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 3.100h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (4 anos) 
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Ato Autorizativo Autorização de Curso Portaria n° 676 de 04 de julho 

de 2017, publicada no D. O. U. em 06/07/2017. 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Total de vagas anuais 100 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 3.308h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (4 anos) 

Ato Autorizativo Autorização de Curso Portaria n° 1019 de 27 de 

setembro de 2017, publicada no D. O. U. em 

28/09/2017. 

DIREITO 

Total de vagas anuais 100 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Matutino e Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 10 períodos (5 anos) 

Integralização da carga horária do 

curso 

Autorização de Curso Portaria n° 329, de 11 de 

maio de 2018, publicada no D. O. U. em 

15/05/2018. 

LICENCIATURA 

PEDAGOGIA 

Total de vagas anuais 200 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Matutino e Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 3.480h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (4 anos) 
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Ato Autorizativo Reconhecimento do Curso Portaria n° 1012, de 25 

de setembro de 2017, publicada no D. O. U.  de 

27/09/2017. 

TECNÓLOGO 

RECURSOS HUMANOS 

Total de vagas anuais 200 

Número de alunos por turma 50 

Turno de Funcionamento Matutino e Noturno 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 1.740h 

Integralização da carga horária do 

curso 

04 períodos (2 anos) 

Ato Autorizativo Autorização de Curso Portaria n° 483, de 31 de 

maio de 2017, publicada no D. O. U. de 01/06/2017. 

CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

PEDAGOGIA EAD 

Total de vagas anuais 500 

Número de alunos por turma Não se Aplica 

Turno de Funcionamento Não se Aplica 

Regime de Matrícula Semestral 

Carga Horária Total do Curso 3.495h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (4 anos) 

Ato Autorizativo Autorização de Curso Portaria n° 16, de 8 de janeiro 

de 2018, publicada no D. O. U. de 09/01/2018. 

TEOLOGIA EAD 

Total de vagas anuais 1000 

Número de alunos por turma Não se Aplica 

Turno de Funcionamento Não se Aplica 

Regime de Matrícula Semestral 
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Carga Horária Total do Curso 2.920h 

Integralização da carga horária do 

curso 

08 períodos (4 anos) 

Ato Autorizativo Autorização de Curso Portaria n° 344, de 12 de 

julho de 2019, publicada no D.O.U. de 15/07/2019. 
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I - O PERFIL INSTITUCIONAL 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), foi elaborado com base no Art. 

21 do Decreto nº 9.235 de 2007, como também no Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa: Recredenciamento, outubro de 2017.  

1.1 Dados Institucionais  

Dados referentes à mantenedora e à mantida 

1.1.1 Instituição Mantenedora 

a) IESTEC - Instituto de Ensino Superior Teológico Cristão CNPJ: 

12509127/0001-10 

b) ENDEREÇO: Rua 12, n° 397 – Maracanaú – CE – CEP: 61.900-120  

c) Tel: (85) 3371.1230 

d) E-mail: direção@iestec.com.br 

e) Regime Jurídico: Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins 

lucrativos 

1.1.2 Instituição Mantida 

a) Nome: Faculdade do Maciço do Baturité (FMB) 

b) Endereço: Rua Edmundo Bastos, s/n – Bairro Sanharão Município: 

Baturité-CE 

c) CEP: 62760-970 

d) Tel: (85) 3347.2774 

e) Fax: (85) 3371.1230 

f) e-mail: direcao@iestec.com.br 

g) Site: http://www3.faculdadefmb.com.br/ 

mailto:direção@iestec.com.br
mailto:direcao@iestec.com.br
http://www3.faculdadefmb.com.br/
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1.1.3 Expediente 

a) Diretor Geral: Prof. Edílson Silva Castro 

b) Diretor Acadêmico: Prof Dr. Marcizo Veimar Cordeiro Viana Filho 

c) Diretora Financeira - Administrativo: Prof (a) Julyanne Lages de 

Carvalho Castro   

d) Secretária Acadêmica: Maria Glêdice Ferreira Costa 

1.2 Histórico e Desenvolvimento da Instituição 

A Faculdade do Maciço do Baturité tem como mantenedor o Instituto de Ensino 

Superior Teológico Cristão - IESTEC, CNPJ 12.509.127/0001-10, criado pela Portaria 

n° 160, publicada no D.O.U. de 4/3/2015, Seção 1, Pág. 8.  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade presencial, foi 

autorizado em 05 de março de 2015, Portaria nº 241 do MEC e reconhecido em 25 de 

setembro de 2017 através da Portaria 1.012 MEC.  

O Curso de Bacharelado em Administração, na modalidade presencial, foi 

autorizado em 05 de março de 2015, Portaria nº 241 do MEC e reconhecido em 25 de 

setembro de 2017 através da Portaria 1.011 MEC.  

O Curso Superior de Bacharelado em Teologia, na modalidade presencial, foi 

autorizado em 01 de dezembro de 2016, Portaria nº 770 do MEC. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, na 

modalidade presencial, foi autorizado em 31 de maio de 2017, Portaria nº 483 do MEC. 

O Curso Superior de Bacharelado em Serviço Social, na modalidade 

presencial, foi autorizado em 04 de julho de 2017, Portaria nº 676 do MEC. 

O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, na modalidade presencial, foi 

autorizado em 27 de setembro de 2017, Portaria nº 1.019 do MEC. 

O Curso de Bacharelado em Direito, na modalidade presencial, foi autorizado 

em 11 de maio de 2018, Portaria nº 329 do MEC. 
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O credenciamento da FMB na modalidade EaD foi realizado em 28 de 

dezembro de 2017, através da Portaria nº 1.606 MEC. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade EaD, foi autorizado em 

08 de janeiro de 2018, Portaria nº 16 do MEC.  

O Curso de Bacharelado em Teologia, na modalidade EaD, foi autorizado em 

12 de julho de 2019, através da Portaria nº 344 MEC. 

 

Os polos de apoio presencial foram assim credenciados: 

 

Tabela 01 – Portarias de Credenciamento dos Polos de Apoio Presencial 

 

Nº Ano Portaria MEC Data Localidade 

01 2018 11 18/01/2018 Baturité- CE 

02 2018 11 18/01/2018 Fortaleza-CE 

03 2018 11 18/01/2018 Maracanaú-CE 

04 2018 12 22/01/2018 Alexandria -RN 

05 2018 12 22/01/2018 Caraubas -RN 

06 2018 12 22/01/2018 João Câmara -RN 

07 2018 12 22/01/2018 Touros – RN  

08 2018 24 12/02/2018 Itabuna – BA 

09 2018 25 12/02/2018 Valença – BA 

10 2018 26 05/02/2018 Fortaleza - CE 

11 2018 26 05/02/2018 Guaiuba - CE 

12 2018 27 05/02/2018 Natal -RN 

13 2018 32 02/04/2018 Jequié - BA  

14 2018 37 02/07/2018 Parelhas -RN 

15 2019 01 03/01/2019 Custódia -PE 

16 2019 02 07/01/2019 Pindoretama -CE 

17 2019 03 07/01/2019 Wagner - BA 
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18 2019 04 07/01/2019 Maranguape -CE 

19 2019 09 22/01/2019 Jaicós - PI  

20 2019 10 22/01/2019 Uiraúna - PB 

21 2019 11 22/11/2019 Brejo -MA 

22 2019 23 08/04/2019 Pacajus-CE 

23 2019 24 08/04/2019 Brejo Santo -CE 

24 2019 25 08/04/2019 Quixadá-CE 

25 2019 26 08/04/2019 Carius -CE 

26 2019 29 23/06/2019 Serra Talhada – PE 

27 2019 33 12/07/2019 Várzea Alegre – CE 

28 2019 34 12/07/2019 Mossoró – RN 

29 2019 35 07/08/2019 Aracati – CE 

30 
2019 37 12/08/2019 

Oliveira dos 

Brejinhos – BA 

31 2019 38 26/08/2019 Russas – CE 

32 2019 39 29/08/2019 Tamboril – CE 

Fonte: E-mec público: 2019 

O Quadro 01 permite identificar os polos de apoio presencial vinculados à FMB. 

 

O Quadro 01 – Identificação dos Polos de Apoio Presencial  
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Código Denominação Endereço Município UF 

1091469 Alexandria Rua Ferreira Chaves, Alexandria, 69 - Centro Alexandria RN 

1107582 Aracati_01 Rui Barbosa, Aracati_01, 218 - Do Aterro Aracati CE 

1104781 BREJO 

SANTO_1 

Rua Manoel Inácio Bezerra - Oeste, BREJO 

SANTO_1, 110 - Centro 

Brejo Santo CE 

1102591 BREJO_01 Rua Santo Antônio, BREJO_01, 50 - Santo Antonio Brejo MA 

1091470 Caraúbas Rua Francisco Martins de Miranda, Caraúbas, 375 - 

Centro 

Caraúbas RN 

1104798 CARIUS Rua Raul Nogueira II, CARIUS, 48 - Esplanada Cariús CE 

1100803 Custódia_PE_1 Avenida João Veríssimo, Custódia_PE_1, 340 - 

Centro 

Custódia PE 

1058702 Faculdade do 

Maciço do 

Baturité 

Rua Edmundo Bastos, Faculdade do Maciço do 

Baturité, s/n - Sanharão 

Baturité CE 

1092128 Guaiuba Rua Tenente Ivanildo, Guaiuba, - José Nocrato Guaiúba CE 

1092127 IAMP Rua César Fontenele, IAMP, 555 - Amadeu 

Furtado 

Fortaleza CE 

1092460 Itabuna Rua Castro Alves, Itabuna, 83 - Califórnia Itabuna BA 

1102455 JAICÓS_1 Avenida José Florèncio, JAICÓS_1, s/n - 

Serranópolis 

Jaicós PI 

1093706 Jequié - BA Loteamento Vicente Grilo, Jequié - BA, - 

Jequiezinho 

Jequié BA 

1091478 João Câmara Rua João Teixeira, João Câmara, - centro João Câmara RN 

1089839 Maracanaú Rua 12, Maracanaú, - Jereissati I Maracanaú CE 

1101666 Maranguape - CE Rua Raimundo Herbster, Maranguape - CE, 230 - 

Preguiça 

Maranguape CE 

1106597 MOSSORÓ_01 Rua Tiradentes, MOSSORÓ_01, 53 - Centro Mossoró RN 

1092126 NATAL Rua São Severino, NATAL, 18 - Bom Pastor Natal RN 

1107630 Oliveira de 

Brejinhos_01 

Avenida Almerindo Teixeira de Almeida, Oliveira de 

Brejinhos_01, - Centro 

Oliveira dos 

Brejinhos 

BA 

1104758 PACAJUS_1 Rua Carlito Lopes, PACAJUS_1, 395 - Croata II Pacajus CE 

1095498 Parelhas Avenida Amintas Barros, Parelhas, 2183 - Lagoa 

Nova 

Natal RN 

1095630 Parelhas - RN Rua Comendador José Gomes, Parelhas - RN, 487 

- Centro 

Parelhas RN 
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Fonte: E-mec público: 2019 

 

Este é o histórico de criação e de desenvolvimento da FMB até o momento. 

1.3 Missão, objetivos, metas e valores da Instituição  

A missão, os objetivos, as metas e os valores da FMB estão descritos como seguem 

abaixo e comunicam-se com as políticas de ensino e de extensão. 

1.3.1 Missão 

A Faculdade do Maciço do Baturité FMB tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental do Brasil, a partir da oferta de 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, articulando de 

maneira indissociável o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, bases da Educação 

Superior. 

1.3.2 Os objetivos  

Os objetivos da FMB são:  

1.3.2.1 Objetivo Geral  

1101211 PINDORETAMA_

1 

Rua Ricardo Albino, PINDORETAMA_1, - 962 Pindoretama CE 

1104932 QUIXADA_01 Rua Benjamim Constant, QUIXADA_01, 972 - São 

Francisco 

Quixadá CE 

1107860 Russas_01 Rua Francisco Scipião, Russas_01, 75 - Várzea 

Alegre 

Russas CE 

1089838 Santo Amaro Rua São Francisco do Jardim, Santo Amaro, 396 - 

Bom Jardim 

Fortaleza CE 

1106412 Serra Talhada - 

PE 

Rua João Nunes de Souza, Serra Talhada - PE, 

493 - Nossa Senhora da Penha 

Serra 

Talhada 

PE 

1091476 Touros Avenida 27 de Março, Touros, 469 - Centro Touros RN 

1102590 UIRAÚNA_1 Rua Francisco Leão Veloso, UIRAÚNA_1, 448 - 

Centro 

Uiraúna PB 

1092425 Valença Avenida Novo Horizonte, Valença, SN - Novo 

Horizonte 

Valença BA 

1106435 VÁRZEA 

ALEGRE_01 

Avenida Vicente Alves Costa, VÁRZEA 

ALEGRE_01, 399 - Zezinho Costa 

Várzea 

Alegre 

CE 

1101258 WAGNER_1_BA Rua 29 de Janeiro, WAGNER_1_BA, s/n - Centro Wagner BA 
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O objetivo geral da FMB é promover a educação superior integrando o ensino, a 

pesquisa (através da iniciação científica) e a extensão, visando a formação de sujeitos 

empreendedores e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, 

cultural, política e econômica da Região de Baturité e localidades nais quais está 

inserida através da oferta de cursos na modalidade a distância. 

 

1.3.2.2 Objetivos Especificos 

A FMB, estabelece os seguintes objetivos especificos: 

a) formar profissionais de nível superior, graduação, nas diferentes áreas 

de conhecimento, para participar do desenvolvimento da Região do 

Maciço do Baturité e da sociedade brasileira; 

b) promover o ensino de pós-graduação lato-sensu aberto à participação 

da população brasileira, para difundir as conquistas e benefícios 

resultantes dos estudos já sistematizados, como também aqueles 

gerados na FMB; 

c) promover os cursos e atividades de extensão, abertos à participação da 

população brasileira, para difundir as conquistas e benefícios resultantes 

dos estudos já sistematizados, como também aqueles gerados na FMB;  

d) promover, junto à comunidade do Maciço do Baturité, a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos, já produzidos e 

sistematizados, como também aqueles produzidos pela FMB; 

e) promover um processo de educação permanente, formação continuada, 

ao cidadão, principalmente aos egressos, a partir do ensino de 

graduação, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, às 

novas condições de participação da sociedade e do trabalho, do 

aperfeiçoamento posterior;  

f) promover o intercâmbio com instituições congêneres, nacionais e 

estrangeiras. 

1.3.3 Os Valores e Visão da FMB 

VALORES INSTITUCIONAIS 

Reafirmamos, que a Faculdade do Maciço do Baturité – FMB ao cumprir uma 

função significativa no contexto social em que se situa, atuando como agente de 

difusão do conhecimento mais elaborado, comprometida com os interesses e 

necessidades da região e com a sociedade de modo geral. Desse modo, são valores 

identificados como imprescindíveis para satisfazer as necessidades dos discentes da 

FMB:  
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• Ética – postura adequada a quem se propõe a dirigir uma Instituição de 

educação e que implica respeito aos direitos dos outros, na integridade no trato dos 

recursos/bens, na transparência dos atos administrativos e acadêmicos;  

 

• Democracia - como caminho para uma instituição em que a opinião é, via de 

regra, resultado de uma profunda reflexão e pela representação de seus pares;  

 

• Autonomia – assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador e realizador de sonhos. Entender-se como sujeito 

porque é capaz de reconhecer-se como objeto, e consolidando seu caráter social e 

necessário a realização de sua missão;  

 

• Solidariedade - concepção de educação com destaque a responsabilidade na 

construção de um homem mais solidário e um mundo mais humano, compreendendo 

o ser humano visando seu pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

• Respeito à diferença e pluralismo – entendimento da diversidade de pontos 

de vista e de diferentes formas de abordar o real, a convivência entre os diferentes, a 

polêmica e o diálogo como exercício da crítica; 

 

• Empreendedorismo – capacidade de fazer as coisas acontecerem com 

criatividade e motivação. Assumindo um comportamento proativo diante de questões 

que precisam ser resolvidas. É o despertar para o aproveitamento integral do seu 

humano de suas potencialidades racionais e intuitivas. 

 

• Comprometimento - compromissos com a comunidade em que está inserida, 

por meio de ações educacionais, desenvolvendo em seus discentes a faculdade 

crítica e o exercício da cidadania ativa, formando cidadãos responsáveis, capazes de 

exercer a liderança social, priorizando soluções éticas, criativas e democráticas. Seus 

processos educativos não apenas se adaptam às inovações, mas integram novas 

formas ao seu cotidiano.  

VISÃO 
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A Faculdade do Maciço do Baturité – FMB pretende, cada vez mais, assumir 

seu papel de polo acadêmico e cultural, contribuindo através da formação profissional 

de gerações que formarão a base do desenvolvimento econômico e social dessa 

região, decidida a sair de sua marginalidade econômica. Dessa forma, pretende estar 

entre as melhores Instituições de Ensino Superior, em sua área de abrangência, 

proporcionando o crescimento social e profissional da região e da comunidade, 

através da formação de profissionais éticos e comprometidos com o desenvolvimento 

regional. 

Neste enfoque a FMB pretende consolidar-se enquanto espaço de construção 

e produção do conhecimento, num constante aprender a aprender. Dessa forma, 

articular o relacionamento entre a graduação e as áreas educacional e 

socioeconômica implica em sistematizar o ensino integrando-o a ações de pesquisa 

(iniciação científica) e extensão. Por meio da iniciação científica e da pesquisa o 

conhecimento se redefine e proporciona segurança à formação acadêmica, permitindo 

estender-se à comunidade. Através da extensão a formação profissional se dá 

contextualizada, abordando questões pertinentes à sociedade. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão exige da Faculdade do 

Maciço do Baturité – FMB uma prática de diálogo interdisciplinar em torno de questões 

e investigações que respondam as reais necessidades da sociedade e uma 

organização curricular que integre o conhecimento científico às práticas e fatos 

sociais. 

Desta forma, para a Faculdade do Maciço do Baturité – FMB cumprir o seu 

compromisso social, adotará um processo de avaliação constante, em torno de 

indicadores relevantes quanto ao desempenho e aos fins a que a Instituição se 

propõe. Uma avaliação institucional que expresse mais que dados quantitativos e 

possibilite a análise das ações empreendidas pela Faculdade, no confronto dos 

padrões e metas estabelecidos, de modo a ensejar a definição de novas propostas 

que dinamizem a qualidade da formação e da ação implementada pela FMB, 

relacionadas aos seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão.   

Assim posto, ciente de seu papel na sociedade do novo milênio, cuja evolução 

tecnológica e desafios exigem profissionais qualificados para agir e posicionar-se 

frente às constantes transformações do mundo globalizado, com essa percepção – 

reforça a sua ação alicerça-se em princípios técnicos e humanísticos, por entender 

que o homem, profissional, é um ser racional e agente de mudanças numa realidade 

sócio-histórica, num contexto concreto e mutável. 

Nesse contexto estão presentes estratégias de poder, interesses econômicos 

e projetos sociais com os quais o profissional se relacionará. Perceber essa 

adversidade de interesses e atuar nessa realidade exige uma formação científica, 

técnica e ética que se consolida pelo debate respaldado em conhecimentos teóricos 

e práticos, numa dimensão política. 

1.3.4. Metas, Cronograma e Plano de Ação 
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Em função da missão e dos objetivos da Instituição, definem-se as seguintes metas, 

cronograma e plano de ação para a FMB no período deste PDI: 2019-2023. 

 

 

1.3.4.1 Metas 

As metas vinculadas ao objetivo promover ensino superior de graduação são 

continuar à oferta dos cursos de graduação elencados abaixo: 

a) Licenciatura em Pedagogia, nas modalidades presencial e EaD; 

b) Bacharelado em Administração - presencial;  

c) Bacharelado em Direito - presencial;  

d) Bacharelado em Ciências Contábeis - presencial; 

e) Bacharelado em Serviço Social - presencial; 

f) Bacharelado em Teologia - presencial,  

g) Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – 

presencial; 

Autorizar os cursos de graduação: 

a) Bacharelado em Teologia na modalidade EaD; 

b) Bacharelado em Administração na modalidade EaD; 

c) Superior de Tecnologia em Gestão Pública na modalidade EaD; 

d) Bacharelado em Enfermagem na modalidade Presencial; 

e) Bacharelado em Educação Física na modalidade Presencial; 

f) Bacharelado em Direito na modalidade EaD; 

g) Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na modalidade 

EaD; 

h) Licenciatura em Letras – Português na modalidade EaD; 

i) Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade EaD; 

j) Bacharelado em Farmácia na modalidade presencial; 

k) Bacharelado em Ciências Contábeis na modalidade EaD; 

l) Bacharelado em Psicologia na modalidade presencial. 

 As metas vinculadas ao objetivo, promover ensino superior de pós-graduação, 

são continuar à oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu: 
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MODALIDADE PRESENCIAL: 

1) Alfabetização e Letramento 

2) Atendimento Educacional Especializado 

3) Basquetebol 

4) Biomedicina Estética 

5) Contabilidade, Controladoria E Auditoria 

6) Curso em Educação Infantil e Supervisão Escolar 

7) Direito e Processo de Trabalho para Empresas 

8) Educação Especial e Inclusiva 

9) Educação Física Escolar 

10) Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas em AEE 

11) Educação Infantil 

12) Educação Infantil e Ensino Fundamental 

13) Educação Infantil e Letramento 

14) Enfermagem Estética 

15) Farmácia Estética 

16) Filosofia da Educação 

17) Gestão da Saúde Pública e Meio Ambiente 

18) Gestão de Educação Física com Ênfase em Treinamento Desportivo 

19) Gestão de Markenting 

20) Gestão de Pessoas e Planejamento Estratégico 

21) Gestão de Recursos Humanos 

22) Gestão e Direito do Trânsito 

23) Gestão e Docência do Ensino Superior 

24) Gestão em Administração Empresarial e Gestão de Pessoas 

25) Gestão em Segurança Pública 

26) Gestão Escolar 

27) Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica 

28) Gestão Escolar, Supervisão, Inspeção e Orientação 
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29) Gestão Esportiva e Projetos Sociais 

30) Gestão Financeira 

31) Gestão Financeira: Controladoria e Auditoria 

32) Gestão Financeira: Controladoria e Auditoria 

33) Gestão Pública 

34) Gestão Social: Políticas Públicas e Defesa de Direitos 

35) Informática Educativa 

36) LIBRAS ( LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS ) 

37) Língua Portuguesa e Linguística 

38) MBA em Contabilidade & Departamento Pessoal 

39) Metodologia do Ensino da História e Geografia 

40) Metodologia do Ensino da Matemática 

41) Metodologia do Ensino de Biologia e Química 

42) Metodologia e Docência do Ensino Superior 

43) Musculação e Personal Training 

44) Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica 

45) Neuropsicopedagogia: Transtornos Escolares e Práticas Inclusivas 

46) Psicanálise Clínica 

47) Psicanálise Clínica com Crianças e Adolescentes 

48) Psicologia das Relações Humanas 

49) Psicomotricidade e Atendimento Educacional Especializado 

50) Psicomotricidade Institucional e Clínica 

51) Psicopedagogia Clínica e Institucional 

52) Psicopedagogia e Educação Especial 

53) Psicopedagogia Institucional Clínica e Hospitalar 

54) Relações Humanas e Clínica Pastoral 

55) Saúde Pública e da Família 

56) Segurança Pública 

57) Transtornos do Aspectro do Autismo (TEA) e Transtornos do 

Neurodesenvolvimento 
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58)  Ofertar novos cursos de pós graduação lato sensu, sob demanda. 

 

MODALIDADE A DISTÂNCIA: 

 

1) Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Civil 

2) Alfabetização e Letramento 

3) Assistência nas Urgências e Emergências 

4) Atendimento Educacional Especializado 

5) Docência do Ensino Superior 

6) Educação Especial e Inclusiva 

7) Gestão De Marketing e Comunicação Integrada 

8) Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica 

9) MBA Em Auditoria, Acreditação e Qualidade dos Serviços de Saúde 

10) MBA Em Práticas Estratégicas em Recursos Humanos 

11) MBA em Segurança da Informação 

12) MBA Secretariado Executivo 

13) Metodologia do Ensino da História e Geografia 

14) Metodologia do Ensino da Matemática 

15) Neuropsicopedagogia 

16) Política e Sociedade 

17) Psicopedagogia com Ênfase em Educação Especial 

18) Saúde Mental e Transtornos Psicossociais 

19) Ofertar novos cursos de pós graduação lato sensu, sob demanda. 

 

As metas vinculadas ao objetivo oferecer cursos e atividades na modalidade de 

extensão são oferecer os cursos de extensão em:  

Administração 

1) Gestão Imobiliária; 

2) Excelência em Gestão Pública; 

3) Inglês para Negócios; 
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4) Valor Cultural como Estratégia 

Competitiva; 

5) Formação em Educação Patrimonial; 

6) Segurança do Trabalho; 

7) Liderança como Fator de Sucesso 

Organizacional; 

8) Gestão Estratégica de Custos; 

9) Gestão Estratégica de Custos e 

Preços; 

10) Chefia e Liderança, Análise 

Organizacional, Administração do 

Tempo; 

11) Administração da Qualidade; 

12) Gestão Hospitalar; 

13) Gestão Ambiental; 

14) Teoria Econômica; 

15) Métodos e Técnicas de Pesquisa na 

Administração; 

16) Teoria Geral da Administração; 

17) Sociologia Aplicada à Administração e 

Saúde Funcional; 

Ciências Contábeis 

18) Contabilidade da Microempresa e do 

Terceiro Setor; 

19) Orçamento Empresarial e Fluxo de 

Caixa; 

20) O Processo de Licitação, Auditoria 

Contábil - Fase em Atuação de 

Auditoria Externa; 

21) A Contabilidade do Terceiro Setor; 

22) Matemática Financeira 

23) Tópicos Contemporâneos da 

Contabilidade da Microempresa e do 

Terceiro Setor; 

Pedagogia 

24) Básico em Língua Espanhola; 

25) Gestão do Esporte; 

26) Como Falar em Público; 

27) Formação em História e Cultura Afro-

Brasileira; 
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28) Língua Inglesa; 

29) Psicologia da Educação; 

30) Metodologia de Pesquisa em 

Educação; 

31) Filosofia; 

32) História da Educação; 

33) Informática e Educação; 

34) Teorias da Educação; 

35) Matemática; 

36) Leitura Dinâmica; 

37) Língua Portuguesa; 

38) Superação dos Transtornos da Leitura 

e Escrita; 

39) Produção de Textos Criativos; 

40) Orientação e Mobilidade para 

Portadores de Deficiência Visual; 

41) Literatura Infantil na Escola; 

42) Básico em Libras; 

43) Aprendizagem e Desenvolvimento 

infantis da Criança com Deficiência 

Visual; 

44) A Matemática para Alunos com 

Deficiência Visual (Uso de Sorobã); 

45) Interpretação de Exames 

Laboratoriais; 

46) Jogos Lúdicos e Práticas 

Pedagógicas; 

Serviço Social 

47) Língua Inglesa – Conversação, 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem; 

48) Saúde Funcional: Uma Abordagem 

Geral Sobre Doenças Críticas: A 

Clinica do Acompanhamento 

Terapeuta (AT) e a Reabilitação 

Psicossocial; 

49) Nova Abordagem de Atendimento em 

Saúde: A Clínica do 

Acompanhamento de Terapeutas (AT) 

e a Reabilitação Psicossocial; 
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50) Conviver e Prevenir Diabetes; 

51) Assistência da Enfermagem ao 

Paciente Queimado; 

52) A Saúde da Pessoa Idosa, 

Surdocegueira e Múltipla Deficiência 

Sensorial; 

53) Promoção da Saúde Através da 

Informação; 

54) Saúde da Família; 

Recursos Humanos 

55) Qualidade de Vida no Trabalho 

56) Psicologia Organizacional; 

57) Processos Motivacionais e 

Relacionamento Interpessoal; 

58) Postura e Perfil Profissional do 

Colaborador Contemporâneo; 

59) Gestão de Conflitos nas 

Organizações; 

60) Gestão da Qualidade; 

Direito 
61) Direito Imobiliário; 

62) Gestão e Direito do Trânsito; 

63) Ofertar novos cursos e Atividades de Extensão, sob demanda 

 

 

As metas vinculadas ao objetivo: promover, junto à comunidade do Maciço do 

Baturité, a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, já produzidos 

e sistematizados, como também aqueles produzidos pela FMB, são promover cursos 

e atividades de extensão para disseminação destes conhecimentos. 

As metas vinculadas ao objetivo: promover um processo de educação 

permanente, formação continuada, ao cidadão, principalmente aos egressos, a partir 

do ensino de graduação, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, às 

novas condições de participação da sociedade e do trabalho, do aperfeiçoamento 

posterior, são: 

a) continuar a oferecer os cursos de graduação e de pós-graduação lato 

sensu ora existentes, sob análise de demanda; 

b) ofertar novos cursos de graduação e de pós graduação lato sensu; 

c) continuar promovendo, dinamicamente, cursos e atividades de 

extensão. 
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As metas vinculadas ao objetivo: promover o intercâmbio com instituições 

congêneres, nacionais e estrangeiras, são: 

a) identificar quais as Instituições de Educação Superior, nacionais e 

estrangeiras a FMB poderá conveniar; 

b) iniciar a fase de negociação para a realização de convênios de 

intercâmbio; 

c) realizar os convênios de intercâmbio. 

1.3.4.2 Cronograma  

O cronograma referente à metas está descrito no Quadro 02. 

Quadro 02 – Cronograma de Execução das Metas 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O
 

 
1) Ofertar os cursos de graduação: 
a) Licenciatura em Pedagogia nas 
modalidades presencial e EaD; b) 
Bacharelado em Administração - 
presencial; c) Bacharelado em 
Direito - presencial; d) Bacharelado 
em Ciências Contábeis - presencial; 
e) Bacharelado em Serviço Social - 
presencial; f) Bacharelado em 
Teologia - presencial, g) Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos – presencial. 
 
 
2) Autorizar os Cursos de 
Graduação em Teologia e 
Administração – EaD. 
 

 
1) Ofertar os cursos de 
graduação: a) Licenciatura em 
Pedagogia nas modalidades 
presencial e EaD; b) Bacharelado 
em Administração - presencial; c) 
Bacharelado em Direito - 
presencial; d) Bacharelado em 
Ciências Contábeis - presencial; 
e) Bacharelado em Serviço Social 
- presencial; f) Bacharelado em 
Teologia - presencial, g)Superior 
de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos – presencial. 
h) Bacharelado de  Teologia e 
Administração – EaD. 
 
2) Autorizar os cursos de 
graduação: a) Bacharelado em 
Enfermagem – Presencial e b)  
Superior de Tecnologia da Gestão 
Pública na modalidade a distância 
e c) Bacharelado em Educação 
Física na modalidade Presencial; 
. 

 
1) Ofertar os cursos de 
graduação: a) Licenciatura em 
Pedagogia nas modalidades 
presencial e EaD; b) 
Bacharelado em 
Administração - presencial; c) 
Bacharelado em Direito - 
presencial; d) Bacharelado em 
Ciências Contábeis - 
presencial; e) Bacharelado em 
Serviço Social - presencial; f) 
Bacharelado em Teologia - 
presencial, g) Superior de 
Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos – 
presencial. h) Bacharelado em 
Teologia e Administração – 
EaD i) Bacharelado em 
enfermagem -Presencial; j) 
Superior de Tecnologia da 
Gestão Pública – EaD e l) 
Bacharelado em Educação 
Física - Presencial. 
 
 
2) Autorizar os cursos de 
graduação:  a) Bacharelado 
em Direito na modalidade 
EaD-; b) Superior de 
Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos na 
modalidade EaD. 

 
1) Ofertar os cursos de 
graduação: a) Licenciatura em 
Pedagogia nas modalidades 
presencial e EaD; b) 
Bacharelado em Administração 
- presencial; c) Bacharelado 
em Direito - presencial; d) 
Bacharelado em Ciências 
Contábeis - presencial; e) 
Bacharelado em Serviço Social 
- presencial; f) Bacharelado em 
Teologia - presencial, g)  
Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos 
– presencial. h) Bacharelado 
em Teologia e Administração – 
EaD i) Bacharelado em 
enfermagem -Presencial; j) 
Superior de Tecnologia da 
Gestão Pública –EaDl. k) 
Bacharelado em Direito na 
modalidade EaD-; l) Superior 
de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos na 
modalidade EaD. 
 
 
2) Autorizar os cursos de 
graduação: a) Licenciatura 
Letras – Português - EaD; b) 
Superior de Tecnologia em 
Gestão Financeira- EaD; c) 
Bacharelado em Farmácia- 
Presencial. 

 

 
1) Ofertar os cursos de 
graduação: a) Licenciatura em 
Pedagogia nas modalidades 
presencial e EaD; b) 
Bacharelado em Administração - 
presencial; c) Bacharelado em 
Direito - presencial; d) 
Bacharelado em Ciências 
Contábeis - presencial; e) 
Bacharelado em Serviço Social - 
presencial; f) Bacharelado em 
Teologia - presencial, g) Curso 
Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos – 
presencial. h) Bacharelado em 
Teologia e Administração – EaD 
i) Bacharelado em enfermagem -
Presencial; j) Superior de 
Tecnologia da Gestão Pública – 
EaD. k) Bacharelado em Direito 
na modalidade EaD-; l) Superior 
de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos na 
modalidade EaD; m) 
Licenciatura em Letras – 
Português - EaD; n) Superior de 
Tecnologia em Gestão 
Financeira- EaD; o)Bacharelado 
em Farmácia – Presencial. 
 
2) Autorizar os cursos de 
graduação: a) Bacharelado em 
Ciências Contábeis na 
modalidade a distância b) 
Bacharelado em Psicologia- 
Presencial. 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 
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E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

Ofertar os cursos e ou programas 
de extensão: Gestão Imobiliária, 
Valor Cultural como Estratégia 
Competitiva, Qualidade de Vida no 
Trabalho, Postura e Perfil 
Profissional do Colaborador 
Contemporâneo, Liderança como 
Fator de Sucesso Organizacional, 
Gestão Estratégica de Custos, 
Gestão Estratégica de Custos e 
Preços, Gestão de Conflitos nas 
Organizações, Gestão da 
Qualidade, Como Falar em Público, 
Chefia e Liderança, Análise 
Organizacional, Administração do 
Tempo, Administração da 
Qualidade, Formação em História e 
Cultura Afro-
Brasileira,Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, Língua 
Portuguesa, Orientação e 
Mobilidade para Portadores de 
Deficiência Visual, Básico em 
Libras, Aprendizagem e 
Desenvolvimento infantil da Criança 
com Deficiencia Visual, A 
Matemática para Alunos com 
Deficiência Visual (Uso de Sorobã), 
Jogos Lúdicos, Práticas 
Pedagógicas e Gestão Ambiental, 
Língua Inglesa, Pscicologia da 
Educação, Metodologia de 
Pesquisa em Educação, Filosofia, 
História da Educação, Informática e 
Educação, Teorias da Educação, 
Teoria Econômica, Métodos e 
Técnicas de Pesquisa na 
Administração, Matemática, Teoria 
Geral da Administração e 
Sociologia Aplicada à 
Administração. 

Ofertar os cursos e ou programas 
de extensão: Direito Imobiliário, 
Excelência em Gestão Pública, 
Inglês para Negócios, Formação 
em Educação Patrimonial, 
Contabilidade da Microempresa e 
do Terceiro Setor, Orçamento 
Empresarial e Fluxo de Caixa, O 
Processo de Licitação, Auditoria 
Contábil - Fase em Atuação de 
Auditoria Externa, A Contabilidade 
do Terceiro Setor, Gestão e 
Direito do Trânsito, Segurança do 
Trabalho, Processos 
Motivacionais e Relacionamento 
Interpessoal, Surdocegueira e 
Múltipla Deficiência Sensorial, 
Leitura Dinâmica, Superação dos 
Transtornos da Leitura e Escrita, 
Produção de Textos Criativos,  
Básico em Língua Espanhola,  
Literatura Infantil na Escola, 
Tópicos Contemporâneos da 
Contabilidade da Microempresa e 
do Terceiro Setor. 

 Ofertar o curso e ou programa 
de extensão: Matemática 
Financeira. 

Ofertar os cursos e programas 
de extensão: (...) 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

P
Ó

S
 G

R
A

D
U

A
Ç

Ã
O

 Ofertar os cursos de Pós 
Graduação lato sensu e criar novos 
cursos sob análise de demanda. 

Ofertar os cursos de Pós 
Graduação lato sensu e criar 
novas cursos sob análise de 
demanda. 

Ofertar os cursos de Pós 
Graduação lato sensu e criar 
novas cursos sob análise de 
demanda. 

Ofertar os cursos de Pós 
Graduação lato sensu e criar 
novas cursos sob análise de 
demanda. 

Ofertar os cursos de Pós 
Graduação lato sensu e criar 
novas cursos sob análise de 
demanda. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

O
U

T
R

A
S

 A
T

IV
ID

A
D

E
S

 Identificar quais as Instituições de 
Educação Superior Nacionais e 
Estrangeiras a FMB poderá 
conveniar. 

Iniciar a fase de negociação para 
a realização de convênios de 
intercâmbio. 

Realizar os convênios de 
intercâmbio 

Realizar os convênios de 
intercâmbio 

Realizar os convênios de 
intercâmbio 

Fonte: FMB (2019). 
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1.3.4.3 Plano de Ações 

O Quadro 03 descreve o plano de ações que resultam das metas da FMB relativas ao período 2019 - 2023. 

Quadro 03. Plano de Ações  

PLANO AÇÕES 

1 

O que? (Meta) 

I – Continuar a ofertar o 

ensino de graduação; 

 

II – Autorizar cursos novos 

de graduação presencial e 

EaD; 

 

III - Continuar a ofertar os 

cursos de pós-graduação; 

 

IV - Ofertar o novos cursos 

pós-graduação; 

 

V - Oferecer os cursos  ou 

atividades de Extensão 

 

VI - Oferecer os novos 

cursos ou atividades de 

Extensão 

Atualizar os PPC’s dos Cursos de graduação: a) Licenciatura em Pedagogia nas modalidades presencial e EaD; b) Bacharelado em 

Administração - presencial; c) Bacharelado em Direito - presencial; d) Bacharelado em Ciências Contábeis - presencial; e) 

Bacharelado em Serviço Social - presencial; f) Bacharelado em Teologia - presencial, g) Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos - presencial. 

Solicitar, via sistema e-mec a o Ato de Reconhecimento dos Cursos de graduação à SERES: a) Bacharelado em Teologia – 

presencial; b) Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – presencial; c) Bacharelado em Serviço Social - 

presencial; d) Bacharelado em Ciências Contábeis – presencial e) Bacharelado em Direito – presencial; 

Preenchimento do Formulário de Reconhecimento de Curso na Fase INEP; 

Recebimento da Comissão para o Ato Regulatório de Reconhecimento de Curso – INEP; 

Aguardar Portaria de Reconhecimento de Curso. 

 

Elaborar os projetos pedagógicos dos cursos novos de graduação: a)Bacharelado em Teologia na modalidade EaD; b) Bacharelado 

em Administração na modalidade EaD; c)Superior de Tecnologia em Gestão Pública EAD ;d) Bacharelado em Enfermagem na 

modalidade Presencial; e) Bacharelado em Educação Física na modalidade presencial f) Bacharelado em Direito na modalidade EaD; 

g)Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na modalidade EaD; h)Licenciatura em Letras – Português EAD ; i) 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade EaD; j) Bacharelado em Farmácia na modalidade presencial; 

k)Bacharelado em Ciências Contábeis na modalidade EaD; l)Bacharelado em Psicologia na modalidade presencial. 

 

Solicitar, via sistema e-mec a autorização dos cursos novos de graduação à SERES.  

Preenchimento do Formulário de autorização na fase SERES;  

Preenchimento do Formulário de avaliação na Fase INEP; 
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VII - Promover o intercâmbio 

com instituições 

congêneres, nacionais e 

estrangeiras 

 

 

Recebimento da Comissão para o Ato Regulatório de Autorização de Curso – INEP; 

Aguardar Portaria de Autorização de Curso. 

 

3.1 analisar a demanda para a oferta dos cursos de pós graduação existentes até 2018; 

3.2 Ofertar os cursos com análise de demanda satisfatória; 

3.3 Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação que serão ofertados; 

3.4 Iniciar a operacionalizão dos cursos demandados. 

 

4.1 analisar a demanda para a oferta dos novos cursos de pós graduação propostos, nas modalidades presencial ou EaD no período 

2019-2023; 

4.2 informar no sistema e-mec os cursos de pós-graduação lato senso, nas modalidades presencial ou EaD que serão ofertados; 

4.3 Elaborar os projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação que serão ofertados; 

4.4 Iniciar a operacionalizão dos cursos de Pós graduação demandados. 

 

5.1 analisar a demanda para a oferta dos cursos ou atividades de extensão existentes em 2018; 

5.2 Ofertar os cursos ou atividades com análise de demanda satisfatória; 

5.3 Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de extensão ou atividades que serão ofertados; 

5.4 Iniciar a operacionalizão dos cursos ou atividades de extensão demandados. 

 

6.1 analisar a demanda para a oferta dos novos cursos ou atividades de extensão propostos, nas modalidades presencial ou EaD no 

período 2019-2023; 

6.2 Elaborar os projetos pedagógicos dos cursos ou atividades de extensão que serão ofertados; 
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6.3 Iniciar a operacionalizão dos cursos ou atividades de extensão demandados. 

 

 

7.1 Analisar as IES nacionais ou estrangeiras que possam agregar valor em nível de intercâmbio com a FMB relativo a sesu cursos de 

graduação; 

 

7.2 Iniciar a fase de negociação para a realização de convênios de intercâmbio; 

 

7.3 Realizar os convênios e iniciar os intercâmbios. 

2 

Por que? 

I – Continuar a ofertar o 

ensino de graduação; 

 

II – Autorizar cursos novos 

de graduação presencial e 

EaD; 

 

III - Continuar a ofertar dos 

cursos de pós-graduação; 

 

IV - Ofertar o novos cursos 

pós-graduação; 

 

Para atender à demanda potencial existente na Região do Maciço do Baturité; 

Para consolidar a oferta de educação superior na Região do Maciço do Baturité; 

Para consolidar o desenvolvimento estrutural da FMB; 

2.1 Para atender à demanda potencial existente na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento; 

2.2 Para expandir a oferta de educação superior na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento, inclusive 

com a abertura de novos polos; 

2.3 Para consolidar o desenvolvimento estrutural da FMB, principalmente a partir da disseminação do nome FMB. 

 

3.1 Para atender à demanda potencial existente na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento; 

3.2 Para expandir a oferta de educação superior na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento, inclusive 

para fomentar o desenvolvimento dos polos; 

3.3 Para consolidar o desenvolvimento estrutural da FMB, principalmente a partir da disseminação do nome FMB. 

 

4.1 Para atender à demanda potencial existente na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento; 
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V – Continuar a oferecer os 

cursos  ou atividades de 

Extensão 

 

VI - Oferecer os novos 

cursos  ou atividades de 

Extensão 

 

VII -  Promover o 

intercâmbio com instituições 

congêneres, nacionais e 

estrangeiras 

4.2 Para expandir a oferta de educação superior na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento, inclusive 

para fomentar o desenvolvimento dos polos; 

4.3 Para consolidar o desenvolvimento estrutural da FMB, principalmente a partir da disseminação do nome FMB. 

 

5.1 Para atender à demanda potencial existente na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento; 

5.2 Para expandir a oferta de educação superior, em nível de extensão, na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis 

de atendimento;  

5.3 Para consolidar o desenvolvimento estrutural da FMB, principalmente a partir da disseminação do nome FMB. 

 

6.1 Para atender à demanda potencial existente na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis de atendimento; 

6.2 Para expandir a oferta de educação superior, em nível de extensão, na Região do Maciço do Baturité e outras regiões passíveis 

de atendimento;  

6.3 Para consolidar o desenvolvimento estrutural da FMB, principalmente a partir da disseminação do nome FMB. 

Para oportunizar à aprendizagem em potencial de alunos que assim desejam participar de intercâmbios. 

3 Onde? No município do Maciço do Baturité e Região, como também nas demais regiões do Brasil e exterior passíveis de atendimento. 

4 
Quando? 

(Cronograma) 
No período de 2019 a 2023 conforme Quadro 02. 

5 Quem? 

Direção da FMB;  

Coordenação dos cursos de graduação;  

Coordenação dos cursos de pós-graduação; 

Coordenação dos Cursos ou atividades de extensão; 

Alunos de graduação que desejam fazer intercâmbios. 
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6 Como? 

Por meio da operacionalização dos PPC’s dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão elaborados para as suas finalidades; 

Por meio da operacionalização do Planejamento da FMB;  

Por meio da estratégia de comunicação e marketing interagindo com as comunidades envolvidas. 

Utilizando a estrutura da FMB e dos polos EaD já implantados; 

Por intercâmbio entre a FMB e demais IES nacionais e estrangeiras. 

7 Quanto Custa? 

a) Projetos Pedagógicos serão realizados na FMB sem custos significantes; 

b) A estrutura dos polos, no que concerne a FMB, já está incorporada ao Ativo Não Circulante das IES (Ativo Permanente), custo já 

realizado; 

c) O custeamento da FMB estará descrito no Demonstrativo de Resultados Proforma, no período de 2019-2023. 

Fonte: FMB (2019)
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1.4 Apresentação  

A Faculdade do Maciço do Baturité – FMB –, Instituição de Ensino Superior 

mantida pelo Instituto de Ensino Superior Teológico Cristão – IESTEC, criado em 27 

de agosto de 2010. A Faculdade do Maciço do Baturité sediada na cidade de 

BATURITÉ, Estado do Ceará é um estabelecimento isolado de ensino superior. 

Compreende a Região Norte  do Estado do Ceará, tendo como municípios limítrofes: 

Ao norte, as cidades de Pacoti (11.519 habitantes), Redenção (26.768 habitantes) e 

Guaramiranga (4.070 habitantes); Ao sul, a cidade de Itapiúna (18.610 habitantes); Ao 

leste, a cidade de Aracoiaba (25.351 habitantes); Ao oeste, as cidades de Mulungu 

(11.914 habitantes) e Capistrano (17.033 habitantes). 

Figura 1 – Municipio de Baturité 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Google Imagens (2018). 

 

 

A cidade de Baturité, onde se insere a Faculdade do Maciço do Baturité – FMB 

destaca-se como um importante polo de desenvolvimento. 

Existe no município um número aproximado de 8.000 (oito mil) alunos da educação 

básica, dados estes fornecidos através do Anuário do Ceará 2019/2020.  

No que se refere ao aspecto cultural e social, na cidade acontecem eventos dos mais 

variados, a saber: 

a) Festa de Nossa Senhora da Palma, padroeira do município, realizada 

em 15 de agosto; 

b) Festa de Santa Luzia, a partir de 13 de dezembro; 

c) Festa de Santo Antônio, ocorre entre os dias 1 a 13 de junho; 

d) Festa de Cristo Rei no mês de novembro; 

e) A feira livre, aos sábados, já é considerada um marco cultural na cidade, 

reunindo feirantes do local e das regiões vizinhas. 

Além dos eventos acima expostos, encontra-se também na cidade: 
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a) Casarões que remontam à época colonial (Século XIX), entre eles, 

alguns são tombados; 

b) Um monumento que merece destaque é a Imagem de Nossa Senhora 

de Fátima, vinda de Portugal, visto por quase toda a cidade, a qual fica 

exposta no Morro da Via Sacra. É a maior imagem da Santa no mundo. 

c) Também vale destacar a bicentenária igreja de Nossa Senhora da 

Palma, construída em 1762, a única no Brasil no estilo bizantino com 

predominância barroca. 

d) Igreja Matriz; 

e) Prédio da Cultura, onde atualmente funciona a Secretaria de Saúde; 

f) Pelourinho (Marco da Fundação da Cidade); 

g) Palácio Entre Rios (hoje Sede da Prefeitura, no passado antiga cadeia 

municipal); 

h) Museu Comendador Ananias Arruda; 

i) Estrada de Ferro e Estação Ferroviária, onde estão expostas algumas 

obras de Olavo Dutra Alencar; 

j) Morro da Via Sacra Pública de Baturité com seus 365 degraus; 

k) Igreja de Santa Luzia, inaugurada em 1879; 

l) Lembrando um Castelo Medieval, a antiga Escola Apostólica dos 

Jesuítas (atualmente funciona um hotel); 

m) Uma Cruz com 25m de altura sobre uma montanha chamada de Mirante 

do Cruzeiro. 

Além do acervo cultural acima citado, o município de Baturité possui uma APA 

da Mata Atlântica ainda existente com suas trilhas e cachoeiras, áreas adequadas à 

prática de esportes de aventura. Mas, a economia do local não depende só do turismo, 

baseia-se principalmente na exploração do setor terciário da economia (comércio e 

prestação de serviços), na extração vegetal e em culturas, tais como, café, algodão, 

banana, arroz, milho, feijão e cana-de-açúcar. Vale aqui destacar o cultivo do café, 

onde na cidade é utilizada a técnica do cultivo sombreado e 100% orgânico. E tal fez 

com que o café baturiteense obtivesse destaque nacional e internacional, em virtude 

de ser um produto de alta qualidade e saudável. Não somente um importante centro 

consumidor, mas também uma cidade que abriga a sede de muitas empresas 

regionais. 

O Ceará situa-se no Nordeste brasileiro, na região do semiárido, com zonas de 

desertificação, o que provoca secas sazonais, ocasião em que tange para a capital 

grande parte da sua população interiorana. O Estado possui 184 municípios com uma 

população em torno de 8.180.087 habitantes (IBGE5 2010). 
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Como se pode inferir do que foi exposto, a região cearense do Maciço do 

Baturité, na qual se insere o Município de Baturité, sede da Faculdade do Maciço do 

Baturité – FMB, tem nas suas características geográfica e sociológica, demanda 

suficiente para garantir a presença e a influência dessa instituição de Ensino Superior, 

que mediada por sua missão de formar profissionais competentes, se constituirá em 

um elemento dinamizador do processo de desenvolvimento social e econômico da 

região. 

A implantação dos seus cursos pauta-se assim, na necessidade de se preparar 

profissionais para o ensino, nas mais diversas áreas do conhecimento, de modo a 

oferecer novas oportunidades para o mercado de trabalho aos jovens residentes na 

região do Maciço do Baturité, tendo em vista não apenas a capacidade deste mercado 

em absorver uma boa parte dos futuros profissionais, mas também os novos espaços 

de atuação desses profissionais que se projetam ante a perspectiva e as 

potencialidades do desenvolvimento regional. 

Diante do exposto, a Faculdade do Maciço do Baturité – FMB já ciente de sua 

função social e também acreditando no potencial do desenvolvimento socioeconômico 

da área em seu raio de abrangência, sedimenta-se com a oferta de cursos que 

atendam a demanda da Região do Maciço do Baturité, ratificando seu esforço ímpar 

em viabilizar a interiorização do Ensino Superior, democratizando a possibilidade do 

estudo de terceiro grau a uma parcela considerável da sociedade, que se encontra 

excluída. 

1.5 Área de Atuação Acadêmica   

A área de atuação acadêmica da FMB, será no município de Baturité e 

microrregiões, atendendo principalmente a modalidade presencial, tanto na 

graduação como na pós-graduação. Na modalidade EAD, poderá alcançar inúmeras 

outras áreas em todo o Território Nacional. 

Figura 2 – Baturité e Microrregião 

 

     

 

 

 

 

 

 

              

Fonte: Google Imagens (2019). 
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Baturité é um município brasileiro do Estado do Ceará localizado na 

microrregião de Baturité, mesorregião do Norte Cearense. Sua população estimada 

no último Censo (2010) é de 32.606 habitantes. Com área de 308,780 km², é um dos 

municípios que compõem o Maciço de Baturité, com relevo bastante montanhoso com 

formação de maciços residuais e depressões sertanejas.  

Sua maior elevação é a serrota de São Francisco (874 metros acima do nível 

do mar). O abastecimento de água se dá através dos rios Putiú e Aracoiaba e da 

Barragem Tijuquinha. Em complemento aos recursos hídricos já mencionados, 

existem os riachos, tais como, das Lajes, do Padre, da Panta, da Pedra, Nilo, entre 

outros, que como o rio Putiú, também desaguam no rio Aracoiaba. 

Como se pode inferir do que foi exposto, a região na qual se insere o Município 

de Baturité, sede da Faculdade do Maciço do Baturité tem nas suas características 

geográfica e sociológica, demanda suficiente para garantir a presença e a influência 

dessa instituição de Ensino Superior, que mediada por sua missão de formar 

profissionais competentes, se constituirá em um elemento dinamizador do processo 

de desenvolvimento social e econômico da região. 
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2 - PROJETO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL – PPI  

Os princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da FMB estão 

voltados à sua inserção regional. Estes princípios são filosóficos e metodologicos que 

permeiam a construção do conhecimento a partir das teorias filosóficas construtivistas, 

como e principalmente, pelas teorias metodológicas que regem a relação ensino e 

aprendizagem, focada na articulação dos conteúdos específicos a cada curso, por 

meio dos métodos de aprendizagem e absorção destes conteúdos que promovam o 

atingir dos objetivos de cada curso.  

Toda esta articulação está prevista no PPC de cada curso seja este de 

graduação ou de pós graduação lato sensu. 

O  Perfil do egresso descrito no PDI é relativo aos cursos no âmbito deste PDI, 

de acordo com o PPC de cada curso, mas pode-se destacar as características básicas 

deste perfil: 

a) competência e aptidão para o desempenho das missões que lhe são 

delegadas pertinentes à sua área de formação;  

b) ter capacidade para desenvolver o raciocínio lógico e analítico;  

c) ter iniciativa e espírito empreendedor; 

d) facilidade de adaptação a novas situações de trabalho, o que exigirá 

flexibilidade e múltiplas habilidades; 

e) ter capacidade de iniciativa e de atualização permanente; 

f) ter habilidade de relacionamento; 

g) estar comprometido com a sustentabilidade e a preservação ambiental; 

h) conhecer a tecnologia existente pertinente à sua área de atuação 

profissional: 

i) ter domínio de conhecimentos e práticas de saúde ocupacional e 

segurança do trabalho; 

j) ter competência analítica de comunicação e de trabalho em equipe; 

k) ter capacidade de lidar com dados. 

Com efeito, este contexto encerra destaque à importância do sistema 

educacional como uma das principais fontes preparadoras do cidadão. 

A demanda social por educação superior não tem apenas relacionamento direto 

e necessário com necessidades sociais na forma de serviços profissionais 

específicos, mas responde também a uma demanda por cultura e educação, ou seja, 

promoção humana, necessárias à vivência num mundo sem fronteiras e globalizado. 

Todos os aspectos mencionados apontam à exigência imperativa de ter um 

cidadão cada vez melhor formado e informado, preparado para viver suas 



 

 

55 

responsabilidades e direitos enquanto cidadão, membro de uma comunidade local, 

nacional e internacional. É com este perfil de egresso que a Instituição pretende 

formar seus discentes. 

As metodologias de ensino adotadas pela FMB contemplam: a)  aulas 

expositivas dialogadas; b) aulas práticas; c) trabalhos individuais e em grupo; d) 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem; e) aprendizagem por evidências; f) 

estudos de casos; g) projetos integradores; h) interdisciplinaridade, i) a satisfação das 

necessidades pedagógicas e atitudinais, j)utilização do ensino híbrido, dentre outras. 

Para tanto, conta recursos da tecnologia de informação, principalmente dispostos nos 

laboratórios específicos e nos laboratórios de informática, tais como computadores, 

recursos periféricos, internet, wi-fi, intranet, softwares básicos e específicos. 

A flexibilidade dos componentes curriculares se realiza pela atualização 

constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como também em atendimentos aos 

estudos do NDE e, especialmente, à liberação de pré-requisitos e atendimento a 

aceleração de estudos previstos no artigo 47 da LDB. De igual forma, neste contexto, 

se dá a oportunidade de integralização diferenciada dos cursos, variando de um 

período mínimo, descrito em Resolução específica do CNE/CES e um período 

máximo, na forma do entendimento e autonomia da FMB. 

A flexibilidade dos componentes curriculares se realiza pela atualização 

constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como também em atendimentos aos 

estudos do NDE e, especialmente, à liberação de pré-requisitos em alguns cursos e 

atendimento a aceleração de estudos previstos no artigo 47 da LDB. De igual forma, 

neste contexto, se dá a oportunidade de integralização diferenciada dos cursos, 

variando de um período mínimo, descrito em Resolução específica do CNE/CES e um 

período máximo, na forma do entendimento e autonomia da FMB. 

A flexibilidade resulta ainda da agilidade na definição das cargas horárias dos 

cursos de graduação, na maleabilidade das matrizes curriculares em não exigir pré 

requisitos em alguns cursos da IES, na elasticidade do curso provocada pelas 

disciplinas optativas, na versatilidade pela convalidação de disciplinas e na destreza 

da realização das atividades complementares. 

A FMB, sinteticamente, adota como políticas de ensino: a) a qualificação formal 

e social do aluno de graduação e pós-graduação, oferecendo a educação de 

qualidade, observadora e integradora de conhecimentos existente, realçando 

estratégias e formas de estágios e de práticas profissionais; b) atualização curricular 

de todos os cursos implantados e a serem implantados, por meio da efetiva realização 

de um projeto pedagógico pertinente; c) democratização do acesso ao ensino 

superior, diversificando e ampliando as formas de ingresso, ofertando novas 

modalidades de cursos a partir das demandas contextuais. 

Ainda na pós-graduação, os cursos são operacionalizados em cronograma 

compatível com as necessidades da demanda, possivelmente em finais de semana, 

sextas e sábados, com carga horária total mínima de 360 horas, em regime de oferta 

de disciplinas na modalidade modular. 
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Como requisito obrigatório à certificação, deverá haver a produção de 

monografia específica para este nível de estudo, sustentação oral frente a banca 

especializada. Os docentes e discentes responsáveis por esta produção acadêmica 

poderão ter seus resumos publicados em caderno próprio da IES, como também, 

poderá haver a produção artigos científicos, resultantes de trabalhos considerados de 

muito bom nível, que serão submetidos a publicação em periódicos especializados. 

As Políticas Institucionais Para Cursos de Graduação são operacionalizadas 

pela FMB com foco na formação de profissionais críticos propiciando ainda, uma 

reflexão teórico-científica sobre a educação. Neste sentido, as políticas de ensino 

implantadas, fundamentam-se na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; na legislação que regulamenta 

os cursos superiores oferecidos; e nas teorias pedagógicas contemporâneas. Com 

base nesses fundamentos é que foram definidos nos projetos pedagógicos dos cursos 

o perfil do egresso, a seleção de conteúdo, os princípios metodológicos, o processo 

de avaliação, as políticas de prática profissional e as atividades complementares. 

Os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos são implementados de modo a 

atender plenamente os critérios e padrões de qualidade exigidos pelo MEC para o 

corpo docente, para a infraestrutura geral e específica, bem como para a organização 

didático-pedagógica. 

No processo educativo desenvolvido na Faculdade, o empenho será para oferecer 

qualidade e inovação na formação profissional de sua clientela, buscando sempre: 

I. aluno diferenciado pela atitude positiva em relação ao seu 

processo de formação acadêmica; 

II. aluno com autonomia de aprendizagem, empreendedor de sua 

própria carreira e consciente de sua responsabilidade social; 

III. professores engajados e comprometidos com o projeto 

pedagógico da Faculdade, empenhados no alcance de autonomia 

da aprendizagem de seus alunos.  

Há todo o empenho da FMB na adoção de práticas institucionais que estimulem 

a melhoria do ensino. Nesta perspectiva o projeto pedagógico do curso se orienta em 

torno de diretrizes como: a) a qualificação formal e social do aluno de graduação e 

pós-graduação, oferecendo a educação de qualidade, realçando estratégias e formas 

de estágios e de práticas profissionais; b) a atualização curricular do curso, por meio 

da efetiva realização de um projeto pedagógico pertinente; c) a democratização do 

acesso ao ensino superior, diversificando e ampliando as formas de ingresso, 

ofertando novas modalidades de cursos a partir das demandas contextuais.  

Nisto, o projeto se apresenta como alternativa que se integra à estratégia de 

sobrevivência, assumida pelas populações periféricas, em uma perspectiva de 

educação centrada no trabalho e ação social.  
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As políticas de extensão terão foco na interiorização do ensino superior, 

fortalecendo esta modalidade de ensino, através do Programa de Educação 

Continuada.  

Para a operacionalização desta política a FMB conta com instituições parceiras 

conveniadas e coordenação específica para tal fim, por meio de projetos integrados 

aos cursos de graduação ou pós-graduação. Este quadro contempla o entendimento 

da FMB no que se refere às suas políticas institucionais. 

A FMB contempla auxílio para a participação de eventos internos e externos 

que recepcionem a produção acadêmica, tanto de discentes Como docentes, com fim 

de estimular a feitura desta produção acadêmica. Este auxílio será contemplado por 

demanda e circunscrito pelo recurso previsto no Plano Anual Orçamentário da FMB. 

2.1 A Inserção Regional  

Conforme já descrito no histórico da FMB, a inserção regional, para contribuir com as 

demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural, se dá na 

Região de Baturité com os cursos de graduação, extensão e pós-graduação. De fato, 

o desenvolvimento econômico também gera demandas tecnológicas e culturais. 

2.1.1 Descrição de oferta em relação ao contexto local: macro ambiente econômico 

Relativo ao macro ambiente se verifica a inserção sob a ótica do 

comportamento da economia da região, medida pela variação do seu Produto Interno 

Bruto (PIB), como também sob a ótica de seu macro ambiente demográfico, medido 

pela variação de seu crescimento populacional. 

As atividades econômicas apresentam a seguinte série histórica em nível de 

Produto Interno Bruto (em 1.000.000 R$). 

 

Tabela 02- Atividades Econômicas em Baturité – Período 2010 - 2013 

Ano 

 

Tempo  Agropecuária    Indústria    Serviços  

2013 3 R$     24,71 R$ 13,01 R$   101,01 

2012 2 R$     30,79 R$ 14,01 R$     89,22 

2011 1 R$     56,21 R$ 11,96 R$     76,19 

2010 0 R$     44,29 R$ 11,23 R$     69,61 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

 

Desta série histórica resulta a predição do cenário econômico para o município 

de Baturité, por atividade econômica, para o período 2019 a 2023. Para se projetar a 

atividade de serviços encontra-se a métrica equivalente: 
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Fonte: Tabela 02. 

 

Observa-se facilmente que esta é uma economia crescente, completamente 

condizente com o aspecto temporal a menos de 1% de variáveis imponderáveis, o que 

se traduz em forte correlação (99%) entre as variáveis tempo e PIB, apontando para 

uma análise residual insignificante e com uma expectativa de erro igual a zero. 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico1 o cenário 

apresentado na Tabela 03 para esta economia de serviços no período 2019 – 2023.  

Observa-se ainda que a taxa de crescimento em desta economia no período 

2013-2016 foi em média de 13% ao ano. O cenário 2019 – 2023, aponta para uma 

taxa de crescimento de 14%, o que se mostra excelente se comparado ao crescimento 

da economia brasileira: 2016 (0,2%), 2017(1,7%), 2018 (2,0%) (MF, 2015). 

 

Tabela 03 – Predição do Cenário Econômico Para as Atividades de Serviços - 

Município de Baturité - Período 2019 – 2023 

Ano Tempo PIB em 1.000.00 R$ 

2019 9 216,14 

2020 10 245,51 

2021 11 278,86 

2022 12 316,75 

2023 13 359,78 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 02 e Gráfico 1. 
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Para se projetar a atividade de agropecuária encontra-se a métrica equivalente: 

 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 02. 

 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 2, o cenário 

apresentado na Tabela 04 para esta economia de agropecuária no período 2019 – 

2023, a menos de 1% de fatores imponderáveis. Observa-se ainda que a taxa de 

crescimento desta economia no período 2019-2023 foi decrescente em 18% em 

termos médios anuais. O cenário 2019 – 2023, aponta para a mesma taxa de 

decréscimo, o que a princípio se entende como inapropriado.  

 

Tabela 04 – Predição do Cenário Econômico Para Atividades Agropecuárias - 

Município de Baturité - Período 2019 - 2023 

Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 0 44,53 

2020 1 36,83 

2021 2 30,45 

2022 3 25,19 

2023 4 20,83 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 2 e Gráfico 2. 
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Ao se projetar a atividade industrial encontra-se a métrica equivalente: 

 

 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 02. 

 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 3, o cenário 

apresentado na Tabela 05 para esta economia industrial no período 2019 – 2023, a 

menos de 2% de fatores imponderáveis. Observa-se ainda que a taxa de crescimento 

em desta economia no período 2013-2016 foi crescente em 5% em termos médios 

anuais. O cenário 2019 – 2023, aponta para uma taxa de crescimento também de 5%, 

o que se mostra bom se comparado ao crescimento da economia brasileira: 2016 

(0,2%), 2017(1,7%), 2018 (2,0%) (MF, 2015). 

 

Tabela 05 – Predição do Cenário Econômico Para as Atividades industriais - 

Município de Baturité - Período 2019 – 2023 

Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 0 R$11,30 

2020 1 R$11,86 

2021 2 R$12,44 

2022 3 R$13,06 

2023 4 R$13,70 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 2 e Gráfico 03. 

  

Verificados cada setor de atividade econômica relativas ao município de Baturité, 

parte-se então, para a verificação da totalidade desta economia, independente dos 
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segmentos das atividades econômicos já destacados. Em termos de PIB corrente, 

tem-se: 

  

Tabela 06 – PIB Total Corrente - Município de Baturité - Período 2010 – 2013 

Ano Tempo PIB Total 

2010 0 R$ 125,15 

2011 1 R$ 144,39 

2012 2 R$ 134,03 

2013 3 R$ 138,74 

Fonte: Dados manipulados Tabela 02. 

 

     Ao se projetar o total desta economia, em termos de PIB corrente, encontra-se a 

métrica equivalente: 

 

  

Fonte: Dados manipulados - Tabela 05. 

 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 4 o cenário 

apresentado na Tabela 07 para esta economia 2019 – 2023. Observa-se ainda que a 

taxa de crescimento em desta economia no período 2019-2023 foi crescente em 1% 

em termos médios anuais. O cenário 2019 – 2023, aponta para uma taxa de 

crescimento médio anual de 3%, o que a princípio se mostra adequado frente à 

estimativa de crescimento do PIB geral brasileiro: 2016 (0,2%), 2017(1,7%), 2018 

(2,0%) (MF, 2015). 

 

Tabela 07 – Predição do PIB Total- Município de Baturité - período 2019 – 2023 
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Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 9 R$170,55 

2020 10 R$176,51 

2021 11 R$182,69 

2022 12 R$189,08 

2023 13 R$195,70 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 06 e Gráfico 04. 

 

Logo, ao que se verifica, este macro ambiente econômico apresenta 

características gerais de crescimento econômico, compatível ao que se apresenta, 

também, na economia brasileira, se considerado o período 2019 – 2023. 

Isto posto, entende-se que a economia local em crescimento potencializará as 

empresas que, por sua vez, precisarão de mais pessoal com formação superior. 

Portanto, é bem provável que haja uma majoração na demanda de mercado por conta 

desta característica econômica local. 

2.1.2 Descrição de Oferta em Relação ao Contexto Local: Macro Ambiente Social – 

A População Economicamente Ativa, O Índice de Desenvolvimento Humano, A 

Quantidade de Matrículas no Ensino Médio – A Demanda de Mercado e a Demanda 

Potencial. 

Um dos aspectos sociais mais importante para se relacionar a oferta de vagas 

na educação superior é o comportamento da População Economicamente Ativa 

(demanda de mercado), haja vista ser a população requisitada pelo setor produtivo, 

entendida como demanda de mercado. 

Neste sentido, apresenta-se, considerando a faixa etária de 15 a 59 anos, que 

se aproxima da faixa etária da demanda por educação superior, no município de 

Baturité, ano 2010, uma população economicamente ativa de 20.231 pessoas. (IBGE, 

Censo demográfico, 2016).  

A quantidade verificada no ano 2000, nesta mesma faixa etária e município, foi 

de 16.486 pessoas.  

Estes dados mostram que esta população cresceu neste período, 2000 – 2010, 

a taxa de 2,0% ao ano. Se comparada ao crescimento desta mesma faixa etária da 

População Economicamente Ativa (PEA), Brasil, mesmo período tem-se 

aproximadamente 1,9% de crescimento médio anual (IBGE, Censo demográfico, 

2016). 

Resulta que, preliminarmente, é viável se atribuir como normal e positivo este 

crescimento da PEA de Baturité. 
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De outro viés, o Índice de Desenvolvimento Humano do município de Baturité 

está indicando 0,61 (IPECE/ PENUD, 2016), considerado um indicador médio, 

obviamente em termos de grau de escolaridade, renda nacional bruta per capita e 

expectativa de vida da população baseada nas condições de saúde e dos serviços de 

saneamento ambiental. Há que se observar que não se afasta muito do IDH Brasil: 

0,72 (IPEA, 2016). 

Com efeito, O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Arranjos Produtivos Locais.  (s.d), site observatoriosdoceara.org/macico-baturite, ao 

se referir a Arranjos produtivos nesta região afirma: 

 

As dificuldades na contratação de empregados qualificados, principalmente nas 

microempresas, apresentam forte correlação com os níveis de escolaridade das 

empresas locais. Apesar de o arranjo estar localizado em uma região dotada de 

instituições de ensino médio e profissionalizante, os resultados da investigação 

alertam para a necessidade de ampliação de unidades de ensino básico, médio, 

superior e profissionalizante. 

De fato, então ocorre a necessidade de se ofertar mais vagas, principalmente 

no ensino superior, quando se refere há necessidade estrutural de acompanhamento 

e provimento de recursos humanos para a economia local. 

Além disto, o município de Baturité, segundo o INEP (2019), no período 2014 - 

2017 apresentou uma quantidade média de alunos matriculados no ensino médio na 

ordem de 3.904, (demanda de mercado).  

2.1.3 Cenário da População Economicamente Ativa (Demanda de Mercado), o Índice 

de Desenvolvimento Humano e a Quantidade de Matrículas no Ensino Médio, 

(Demanda de mercado) – Período 2019-2023 

Em síntese, o contexto local está caracterizado pelo macro ambiente 

econômico, com crescimento atual positivo e predição de cenário positivo para o 

período 2019 – 2023 e de igual valia crescimento populacional, referente ao PEA, 

adequado em termos médios se comparado ao crescimento brasileiro, como também 

um indicador de IDH médio, satisfatório, também se comparado ao IDH nacional. 

A quantidade de matrículas no ensino médio (demanda de mercado) é 

considerada como satisfatória se observado apenas a característica local. 

Com isto a FMB entende que há e haverá demanda de mercado proveniente 

do desenvolvimento e crescimento econômico de Baturité, como também, há e haverá 

demanda proveniente, cumuladas e geradas pelas características sociais 

apresentadas pelo IDH e pela quantidade de matrículas no ensino médio, todas 

entendidas qualitativamente e quantitativamente por métricas adequadas, que se 

mostram favoráveis à oferta de educação superior. 
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2.1.4 Descrição de oferta em relação ao contexto regional: macro ambiente 

econômico 

A microrregião de Baturité é formada pelos municípios: Acarape, Aracoiaba, 

Aratuba, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Pacoti, Palmácia, Redenção. 

As atividades econômicas desta Região, período 2010 – 2013, apresentam a seguinte 

série histórica em nível de Produto Interno Bruto (em 1.000.000 R$). 

  

Tabela 08- Atividades Econômicas, por segmento, na Região de Baturité – Ano 2010 

– 1.000.000 R$ 

ANO 2010 AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Acarape 3,94 13,16 12,94 30,04 

Aracoiaba 9,76 7,14 25,00 41,90 

Aratuba 27,13 2,93 11,16 41,22 

Baturité 44,30 11,23 69,62 125,15 

Capistrano 11,96 3,13 15,03 30,12 

Guaramiranga 12,60 2,76 10,57 25,93 

Itapiúna 7,55 3,51 15,33 26,39 

Mulungu 32,21 3,16 13,94 49,31 

Pacoti 35,57 3,67 16,80 56,05 

Palmácia 21,07 2,61 10,31 34,00 

Redenção 40,39 11,33 44,97 96,69 

Total 246,47 64,65 245,68 556,79 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

 

A Tabela 09 apresenta os dados desta economia para o ano de 2011. 

 

Tabela 09- Atividades Econômicas, por segmento, na Região de Baturité – Ano 2011 

– 1.000.000 R$ 

ANO 2011 AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Acarape 5,71 17,51 16,36 39,57 

Aracoiaba 20,75 7,09 28,22 56,07 

Aratuba 27,58 2,86 11,42 41,85 
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Baturité 56,21 11,96 76,20 144,37 

Capistrano 19,97 4,01 17,43 41,40 

Guaramiranga 16,09 2,93 11,20 30,22 

Itapiúna 14,97 3,62 17,83 36,43 

Mulungu 39,69 3,84 15,46 58,99 

Pacoti 42,07 4,36 16,76 63,19 

Palmácia 26,19 3,00 11,40 40,59 

Redenção 54,26 8,71 48,88 111,85 

Total 323,47 69,89 271,17 664,53 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

 

A Tabela 10 apresenta os dados desta economia para o ano de 2012. 

 

Tabela 10- Atividades Econômicas, por segmento, na Região de Baturité – Ano 2012 

– R$ 

ANO 2012 AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Acarape 3,71 16,11 17,63 37,45 

Aracoiaba 14,80 8,26 31,50 54,56 

Aratuba 24,22 2,94 12,98 40,14 

Baturité 30,79 14,02 89,22 134,03 

Capistrano 9,61 3,96 19,11 32,69 

Guaramiranga 10,84 2,64 12,64 26,11 

Itapiúna 7,99 3,65 18,33 29,97 

Mulungu 26,57 3,01 16,36 45,93 

Pacoti 26,08 3,56 18,41 48,05 

Palmácia 16,25 2,57 11,87 30,69 

Redenção 32,36 13,06 57,97 103,38 

Total 203,20 73,78 306,02 582,99 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

 

 A Tabela 11 apresenta os dados desta economia para o ano de 2013. 
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Tabela 11- Atividades Econômicas, por segmento, da Região de Baturité – Ano 2013 

– R$ 

ANO 2013 AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Acarape 4,20 22,59 24,08 50,87 

Aracoiaba 16,54 9,11 37,48 63,14 

Aratuba 14,99 2,16 14,01 31,15 

Baturité 24,71 13,02 101,01 138,74 

Capistrano 10,46 3,16 22,39 36,01 

Guaramiranga 10,58 2,32 15,48 28,37 

Itapiúna 9,83 3,43 23,00 36,25 

Mulungu 17,98 2,48 17,65 38,12 

Pacoti 32,05 3,48 22,05 57,57 

Palmácia 8,36 1,88 12,89 23,13 

Redenção 38,20 13,69 65,78 117,67 

Total 187,90 77,31 355,81 621,02 

Fonte: IBGE Cidades (2016). 

 

Totalizando-se o comportamento quantitativo do PIB total e corrente, em R$ 

1.000.000, desta economia regional para o Período de 2010 – 2013, verifica-se: 

 

Tabela 12- Atividades Econômicas da Região de Baturité – Comportamento do PIB 

Total Corrente - Período 2010 – 2013 – 1.000.000 R$ 

ANO AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

2010 246,47 64,65 245,68 556,79 

2011 323,47 69,89 271,17 664,53 

2012 203,20 73,78 306,02 582,99 

2013 187,90 77,31 355,81 621,02 

Fonte: Dados manipulados da Tabelas 07, 08, 09,10. 

 

De imediato se verifica que, no período apresentado, o comportamento da 

atividade agropecuária é decrescente em 8,65% em média ao ano, o comportamento 

da atividade industrial é crescente em 6,14% em média ao ano e o comportamento 
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das atividades de serviço é crescente em 13,14% em média ao ano. No total esta 

economia regional cresce a uma taxa média anual de 3,71%. 

 

Ao se projetar a atividade de serviços para esta Região, encontra-se a métrica 

equivalente: 

 

 

Fonte: Dados manipulados Tabela 12. 

 

Observa-se facilmente que esta é uma economia crescente, completamente 

condizente com o aspecto temporal a menos de 1% de variáveis imponderáveis, o que 

se traduz em forte correlação (99%) entre as variáveis tempo e PIB, apontando para 

uma análise residual insignificante e com uma expectativa de erro igual a zero. 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 5 o cenário 

apresentado na Tabela 12 para esta economia de serviços no período 2019 – 2023. 

Observa-se ainda que a taxa de crescimento em desta economia no período 2013-

2016 foi em média de 13,14% ao ano. O cenário 2019 – 2023, aponta para uma taxa 

de crescimento de 13,10%, mantendo, portanto, sua excelente taxa de crescimento 

econômico se comparada ao crescimento da economia brasileira: 2016 (0,2%), 

2017(1,7%), 2018 (2,0%) (MF, 2015). 

 

Tabela 13 – Predição do Cenário Econômico para as Atividades de Serviços - 

Região de Baturité - Período 2016 - 2018 

Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 9 R$735,14 

2020 10 R$831,51 

2021 11 R$940,52 

2022 12 R$1.063,82 

PIB = 242,59e0,1232t

R² = 0,99

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

0 1 2 3

Gráfico 5 PIB Região de Baturité Serviços
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2023 13 R$1.203,28 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 12 e Gráfico 05. 

 

Ao se projetar a atividade de agropecuária encontra-se a métrica equivalente: 

 

 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 12. 

 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 6 o cenário 

apresentado na Tabela 14 para esta economia de agropecuária no período 2019 – 

2023. Observa-se ainda que a taxa de crescimento desta economia no período 2013-

2016 foi decrescente em 8,65% em termos médios anuais. O cenário 2019 – 2023, 

aponta para 10% de taxa decrescente, o que a princípio se entende como 

inapropriado.  

 

Tabela 14 – Predição do Cenário Econômico para Atividades Agropecuárias - 

Região de Baturité - Período 2019- 2023 

Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 9 R$557,55 

2020 10 R$610,66 

2021 11 R$668,83 

2022 12 R$732,55 

2023 13 R$802,33 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 12 e Gráfico 06. 
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Gráfico 6 PIB Região de Baturité Agropecuária
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Ao se projetar a atividade industrial encontra-se a métrica equivalente: 

 

 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 12. 

 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 7 o cenário 

apresentado na Tabela 15 para esta economia industrial no período 2019 – 2023. 

Observa-se ainda que a taxa de crescimento em desta economia no período 2013-

2016 foi crescente em 6,14% em termos médios anuais. O cenário 2019 – 2023, 

aponta para uma taxa de crescimento de 6%, considerada boa taxa de crescimento 

pela comparação com a previsão brasileira para o mesmo período. 

 

Tabela 15 – Predição do Cenário Econômico Para Atividades Industriais - Região de 

Baturité - Período 2016 – 2018 

Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 9 R$110,99 

2020 10 R$117,74 

2021 11 R$124,91 

2022 12 R$132,52 

2023 13 R$140,58 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 12 e Gráfico 07. 

 

Verificando-se, então, o total desta economia nesta região, independente do setor de 

atividade econômica e em termos de PIB corrente se tem: 
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Gráfico 7 Região de Baturité Indústria
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Tabela 16 – PIB Total da Região de Baturité - Período 2010 – 2013 

Ano Tempo PIB Total em 1.000.000 R$ 

2010 0 R$ 556,79 

2011 1 R$ 664,53 

2012 2 R$ 582,99 

2013 3 R$ 621,02 
 

Fonte: Dados manipulados Tabela 12.  

  

Ao se projetar a atividade desta economia regional, encontra-se a métrica 

equivalente:    

  

 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 12. 

 

Decorre do modelo exponencial apropriado e disposto no Gráfico 8 o cenário 

apresentado na Tabela 17 para esta economia 2016 – 2018. Observa-se ainda que a 

taxa de crescimento em desta economia no período 2013-2016 foi crescente em 

3,71% em termos médios anuais. O cenário 2016 – 2018, aponta para uma taxa de 

crescimento médio anual de 4,0 %, o que a princípio se mostra adequado frente à 

estimativa de crescimento do PIB geral brasileiro: 2016 (0,2%), 2017(1,7%), 2018 

(2,0%) (MF, 2015). 

 

Tabela 17 – Predição do PIB Total- Município de Baturité - período 2019 – 2023 

Ano Tempo PIB em 1.000.000 R$ 

2019 9 R$755,15 

2020 10 R$781,65 
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2021 11 R$809,08 

2022 12 R$837,48 

2023 13 R$866,88 

Fonte: Dados manipulados - Tabela 15 e Gráfico 8. 

 

Logo, ao que se verifica, este macro ambiente econômico regional, também 

apresenta características gerais de crescimento econômico, compatível ao que se 

apresenta, também, na economia brasileira, se considerado o período 2019 – 2023. 

Isto posto, entende-se que a economia regional em crescimento potencializará 

as empresas que, por sua vez, precisarão de mais gestores de recursos humanos. 

Portanto, é bem provável que haja uma majoração na demanda de mercado por conta 

desta característica econômica regional. 

Diante destes estudos quantitativos a FMB entende que há e haverá demanda 

de mercado proveniente da demanda do ensino médio, do desenvolvimento e 

crescimento econômico desta local e regional. 

Todas estas demandas são entendidas quantitativamente por métricas 

adequadas, que se mostram favoráveis à oferta cursos superiores, principalmente de 

graduação. 

2.1.5 Descrição de oferta em relação ao contexto regional: macro ambiente social – 

A População Economicamente Ativa, (demanda de mercado), O Índice de 

Desenvolvimento Humano 

A PEA da Região de Baturité pode ser assim representado: 

 

Tabela 18 – População Economicamente Ativa – 15 a 59 anos – Região de 

Baturité – Período 2000 - 2010 

Município Ano 2000 Ano 2010 

Acarape 7090 9495 

Aracoiaba 16055 18199 

Aratuba 6419 6930 

Capistrano 8393 10371 

Guaramiranga 3040 2584 

Itapiúna 8558 11179 

Mulungu 4808 6809 

Pacoti 5799 7024 
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Palmácia 5237 7310 

Redenção 13863 16010 

Fonte: IPECE (2016) -  

http://www.ipece.ce.gov.br/ 
  

  
Estes dados mostram que esta população desta região cresceu neste período, 

2000 – 2010, a taxa média de 1,5% ao ano. Se comparada ao crescimento desta 

mesma faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA), Brasil, mesmo 

período tem-se aproximadamente 1,9% de crescimento médio anual (IBGE, Censo 

demográfico, 2016).  Resulta que, preliminarmente, é viável se atribuir como normal e 

positivo este crescimento da PEA na Região de Baturité por similaridade ao indicador 

brasileiro. 

De outro viés, o Índice de Desenvolvimento Humano da Região de Baturité está assim 

distribuído: 

 

Tabela 19 – Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios que Compõem a 

Região de Baturité 

Município IDH 

Acarape 0,60 

Aracoiaba 0,61 

Aratuba 0,62 

Capistrano 0,61 

Guaramiranga 0,63 

Itapiúna 0,60 

Mulungu 0,60 

Pacoti 0,63 

Palmácia 0,62 

Redenção 0,62 

Fonte: IBGE Censo Demográfico (2016). 
 

 

Ao que se verifica o IDH desta região está entre 0,60 e 0,63, considerado como índice 

médio, segundo (IPECE/ PENUD, 2016). Há que se observar que, também, não se 

afasta muito do IDH Brasil: 0,72 (IPEA, 2016). 

De fato a argumentação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior para arranjos locais, já citado anteriormente, também se aplica para esta 

região. Em outras palavras, ocorre a necessidade de se ofertar mais vagas, 
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principalmente no ensino superior, quando se refere há necessidade estrutural de 

acompanhamento e provimento de recursos humanos para a economia local. 

Com efeito, o contexto regional está caracterizado pelo macro ambiente 

econômico, com crescimento atual positivo e predição de cenário positivo para o 

período 2016 – 2018 e de igual valia crescimento populacional, referente ao PEA, 

adequado em termos médios se comparado ao crescimento brasileiro, como também 

um indicador de IDH médio, satisfatório, também se comparado ao IDH nacional. A 

quantidade de matrículas no ensino médio, (demanda potencial) é considerada como 

satisfatória se observado apenas a característica Regional. 

Também não existe a oferta deste curso superior na Região de Baturité em 

qualquer modalidade. 

Com isto a FMB entende que há e haverá demanda de mercado proveniente 

do desenvolvimento e crescimento econômico desta Região, como também, há e 

haverá demanda proveniente, cumuladas e geradas pelas características sociais 

apresentadas pelo IDH e pela quantidade de matrículas no ensino médio, todas 

entendidas qualitativamente e quantitativamente por métricas adequadas, que se 

mostram favoráveis à oferta de educação superior na região. 

Este contexto leva à conclusão que as demandas de mercado e potencial 

provocadas pelo contexto social e pelo contexto econômico da região como um todo, 

agrega a necessidade da oferta de vaga para este curso de graduação. A FMB 

entende que deva participar deste mercado com os cursos e programas nas 

modalidades de ensino, pesquisa e extensão já descritos. 

2.1.6 A Demanda Reprimida Regional 

A demanda reprimida por educação superior é imensa, principalmente na modalidade 

EAD, pois não há IES atuando em Baturité. Esta demanda reprimida por educação 

superior, segundo o INEP (2016) no período de 2010-2014 no Ceará e, portanto, por 

similaridade na Microrregião de Baturité, cresceu a uma taxa média anual de 50,19%. 

 

Tabela 20 - Oferta e Demandas na Educação Superior Ceará 2010-2014 

Ano Oferta 
Inscritos Ingressos 

Demanda Reprimida 
Demanda Potencial Demanda Realizada 

2010 56.340 207.348 38.306 169.042 

2011 63.907 374.208 44.025 330.183 

2013 78.261 563.143 60.564 502.579 

2014 89.368 645.334 72.610 572.724 

Total 287.876 1.790.033 215.505 1.574.528 
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Taxa média ao 

ano 
16,62% 46,00% 23,76% 50,19% 

Fonte: INEP (2016). 

 

Entende-se que a demanda reprimida para a Região de Baturité, no período 

referenciado, caracterizou-se por potencialmente acentuada. 

2.1.6.1 Projeção da Demanda Reprimida Regional 

Projeta-se a demanda reprimida regional para o período 2019 – 2023. O modelo 

matemático utilizado foi encontrado cientificamente pelo Método dos Mínimos 

Quadrados. 

 

Gráfico 09 - Projeção da Demanda Reprimida Regional – CE – Período 2019 – 2023 

 

Fonte: Tabela 20. 

 

Com a utilização do modelo em evidência a demanda reprimida projetada passa a ter 

as seguintes quantidades para o período de 2019-2023: 

Tabela 21 – Projeção da Oferta e Demandas na Educação Superior Ceará 2019-2023 

Ano Tempo (t) anos 
Demanda 

Reprimida 

2019 9 1.431.212 

2020 10 1.569.556 

2021 11 1.707.900 

2022 12 1.846.244 

2023 13 1.984.588 
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Taxa média 

anual 
- 8,52% 

Fonte: Tabela 20 – Dados manipulados pela FMB 

 

Entende-se que o cenário da demanda reprimida terá crescimento na ordem de 8,52% 

para o período de 2019 – 2023, caracterizando-se ainda como bom percentual de 

crescimento e, em se tratando de demanda reprimida, poderá potencializar a 

satisfação da oferta de vagas, ou simplesmente, potencializar a demanda realizada. 

2.1.7 A Demanda Potêncial na Modalidade Presencial 

A demanda por cursos superiores na modalidade presencial também segundo o INEP 

(2016), no período 2010-2014, conforme a Tabela 18, cresceu a uma taxa média anual 

de 46%, enquanto a oferta cresceu a uma taxa média de 16,62%% ao ano. A 

constatação imediata é que existe demanda potencial ainda a ser realizada. 

2.1.7.1 Projeção da Demanda Potencial Regional 

Projeta-se a demanda potencial regional para o período 2019 – 2023. O modelo 

matemático utilizado foi encontrado cientificamente pelo Método dos Mínimos 

Quadrados. 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Projeção da Demanda Potencial Regional – CE – Período 2019 – 2023 
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Fonte: Tabela 20. 

 

Com a utilização do modelo em evidência a demanda potencial projetada passa a ter 

as seguintes quantidades para o período de 2015-2018: 

 

Tabela 22 - Demanda Potencial Regional – CE projetada para o Periodo 2019-2023 

Ano Tempo (t) anos 
Demanda  

Potencial 

2019 9 1.574.675 

2020 10 1.724.964 

2021 11 1.875.253 

2022 12 2.025.542 

2023 13 2.175.831 

Taxa média 

anual 
- 8,42% 

 Fonte: Tabela 20 – Dados manipulados pela FMB 

 

Entende-se que o crescimento da demanda potencial para o período 2019-2023 ainda 

continua sendo significante. 

2.1.8 Taxa bruta de matrícula e taxa líquida de matrícula 

Em termos de taxa bruta de matrícula os indicadores do Plano Nacional de Educação 

(PNE) deixam claro que o Estado do Ceará apresentou no período de 2001 a 2014 

uma taxa crescente a alíquota de 6,93% média anual. Da série histórica se verifica 

que para o período 2015-2018 está taxa irá continuar crescendo a uma taxa média 

anual de 7,04%, o que implica num crescimento 1,51%. 

 

Tabela 23 - Taxa Bruta de Matrícula e Taxa Liquída de Matrícula – Período 2001-

2014 

Ano Tempo Taxa Líquida Taxa Bruta 

2001 0 5,9 11,8 

2002 1 6,8 13,1 

2003 2 6,2 13,2 

2004 3 6,8 13,5 
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2005 4 7 13,1 

2006 5 7,9 16,1 

2007 6 8,7 16,7 

2008 7 10 18,6 

2009 8 9,8 18,3 

2010 9 - - 

2011 10 13,1 25 

2012 11 12,9 24,6 

2013 12 12,6 24,4 

2014 13 14,6 28,2 

Taxa média cresc anual   7,22% 6,93% 

Fonte: PNE (2014/2015). 

 

Em termos de taxa líquida de matrícula os indicadores do PNE deixam claro que o 

Estado do Ceará apresentou no período de 2001 a 2014 uma taxa crescente a alíquota 

de 7,22% média anual. Da ´serie histórica se verifica que para o período 2019-2023 

está taxa irá continuar crescendo a uma taxa média anual de 7,22%, o que implica 

num crescimento 1,05%. 

 

Tabela 24 - Cenário para a taxa líquida e para a Taxa Bruta de crescimento período 

2019 – 2023 

Ano Tempo Taxa Líquida Taxa Bruta 

2015 14 15,6 29,5 

2016 15 16,8 31,5 

2017 16 18,1 33,7 

2018 17 19,4 36,1 

2019 18 20,9 38,7 

2020 19 22,5 41,4 

2021 20 24,2 44,3 

2022 21 26,1 47,5 

2023 22 28,1 50,9 

Taxa média cresc 

anual 
- 7,64% 7,05% 

Expectativa (+) - 1,05% 1,01% 
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Fonte: Tabela 23.Dados manipulados pela FMB 

 

De imediato se verifica que há um crescimento ainda lento no percentual da 

população de 18 a 24 anos que estão na educação superior (taxa líquida de matrícula). 

Por outro viés, ainda mais moroso está o crescimento da taxa bruta de matrícula se 

comparada a taxa líquida com o tamanho da população na faixa etária citada. 

Isto, sem dúvida, aponta aiida para a existência de mercado para a educação superior 

no Ceará e, por similaridade na região de Baturité. 

2.2 Principios Filosóficos e Técnico Metodológicos  

Com o objetivo de preparar profissionais capacitados para serem agentes de 

transformação no espaço onde atuarão, a FMB aprofundará e estimulará propostas 

reflexivas, críticas e inovadoras dentro dos seus cursos e desenvolverá uma prática 

de novas relações com o mundo.  

A capacidade de tomar decisões estará sustentada nos conhecimentos 

adquiridos, para atuarem no mundo e no mercado, considerando os princípios de 

concorrência e competitividade, onde a análise dos fatos deve estar centrada em 

processo de informação.  

Assim, as manifestações culturais, científicas, tecnológicas, artísticas, entre 

outras que estão sucessivamente em transformação, vão estar subjacentes nas 

propostas curriculares, na perspectiva do atendimento das próprias exigências 

contextuais e do próprio indivíduo. 

Os cursos da FMB serão organizados enfocando quatro etapas: 

a) Preparação de maneira consistente e intensa do graduando no sentido 

de que assuma suas competências profissionais e o desenvolvimento 

de suas habilidades, promovendo sua adequação à condição de 

universitário. Cabe ressaltar que esta preparação para o 

desenvolvimento das competências e o desenvolvimento de habilidades 

permeia todo o curso; 

b) Embasamento do graduando para as áreas de conhecimento vinculadas 

à sua atuação profissional futura; 

c) Intensificação das disciplinas de conteúdos profissionalizantes, com 

exigências de pesquisas específicas, atividades de práticas 

profissionais, bem como o estágio supervisionado, quando for o caso; 

d) Priorização para a constituição de um arcabouço teórico que venha 

complementar a atuação profissional, oportunizando enfaticamente a 

atuação do trabalho de conclusão de curso. 

Utilizar abordagens fundamentadas nos princípios teóricos conceituais das 

diversas áreas do conhecimento que privilegiem o desenvolvimento deste 
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conhecimento, estimulando a autonomia e a aprendizagem, visando não apenas ao 

campo prático, mas, sobretudo, a unidade teórico-prático; contribuir para transformar 

as relações sociais, econômicas e políticas, a partir de um ensino de qualidade, 

comprometido com a formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade; 

resgatar a dimensão humana no desenvolvimento do trabalho pedagógico, 

enfatizando uma visão global do conhecimento, do mercado e da concorrência, onde 

o conhecimento seja utilizado com o fim de instrumentalizar o graduando para o 

desenvolver uma prática de novas relações com o mundo, que o qualifique para tomar 

decisões e transformar a realidade onde está inserido.  

O estímulo e o aprofundamento de propostas reflexivas, críticas e inovadoras, 

diante de um mercado de trabalho que anseia por profissionais capazes de enfrentar 

desafios e de antecipar-se às suas necessidades, são diretrizes que apontam para 

um profissional com livre acesso e pleno domínio da informação, com conhecimento 

de novas tecnologias e de novas formas de gestão. As relações mantidas com os 

parceiros e clientes, serão de fundamental importância para que o profissional possa, 

com senso crítico e valores éticos e morais definidos, mostrar e desenvolver seu 

espírito empreendedor e sua sensibilidade na forma de atuar, evidenciando assim a 

sua competência, além de firmar-se como um agente de transformação no quadro 

político e cultural da sua comunidade. 

O ponto principal da atividade docente será a unidade permanente entre teoria 

e prática que se estenderá aos espaços de estágio profissional, bem como nos 

escritórios modelo e ambientes de aprendizagem especialmente criados para os 

respectivos cursos.  

A participação concreta e constante do graduando em programas de extensão, 

em atividades de monitoria, em pesquisa por meio de seus trabalhos de término de 

cursos de graduação e outras modalidades de pesquisas quando for o caso e em 

programas comunitários onde a troca de experiências é o ponto principal dessas 

atividades, tornará a vida acadêmica mais próxima da vida profissional, agregando 

valor à sua formação.  

Atividades Complementares também serão estimuladas durante o curso, não 

só como forma de flexibilizar o currículo, mas como oportunidade de atualização e 

enriquecimento acadêmico à formação oferecida. 

A investigação científica estará contemplada nos cursos da FMB através do 

estímulo aos docentes em utilizarem, como recursos do processo de aprendizagem, 

a elaboração de resenhas, artigos, resumos, assim como a adoção de análise crítica 

de textos e de pesquisas nos seus variados tipos.  

Estes além da possibilidade de se tornarem instrumentos no sistema de 

avaliação, podem tornar-se parte do acervo de produção científica da Instituição, 

constituindo-se, de forma significativa, como elemento de motivação e deflagrador da 

prática de atividades de investigação científica. 

Para os graduandos a Faculdade oportunizará o Programa de 

Acompanhamento ao Discente, com informações de ordem didático-pedagógica e 
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acadêmico-profissional, possibilitando que o processo de integração e de adaptação 

ao ambiente universitário se faça de forma mais tranquila. Este Programa ficará sob a 

responsabilidade de um docente que assumirá a coordenação, que assumirá os 

encargos dessa orientação. 

A FMB através de ações efetivas, criará condições para promover: 

a) a extensão dos serviços à comunidade resultantes das atividades 

desenvolvidas pelos seus alunos nos respectivos cursos; 

b) a articulação com outras instituições de ensino superior do Estado 

(privilegiando as da região) para intercâmbio científico e cultural; 

c) a utilização do acervo da Biblioteca para proporcionar o acesso da 

comunidade acadêmica às bases de dados, via internet, de interesse 

científico e educacional; 

d) a realização de convênios e parcerias com organizações instaladas no 

município e microrregião, para viabilizar as práticas profissionais e os 

estágios supervisionados; 

e) a realização e a participação em seminários, congressos, feiras, 

workshops e atividades afins; 

f) a participação da comunidade acadêmica em Campanhas 

Governamentais voltadas para o bem estar da população e uma melhor 

qualidade de vida; 

g) a implementação de programa permanente de capacitação docente e de 

treinamento de pessoal técnico-administrativo e de apoio didático. 

2.3 Organização Didático-Pedagógico da Instituição  

A organização didático pedagógica da FMB se apresenta como segue. 

2.3.1 O Acompanhamento, Avaliação do Planejamento e a Execução do Trabalho 

Docente 

O acompanhamento, a avaliação do planejamento e a execução do trabalho 

docente são de responsabilidade direta do coordenador de curso, do NDE e do 

Colegiado do Curso.  

O acompanhamento requer, sinteticamente, as seguintes ações: a) 

comparação entre as atividades planejadas pelo docente e as atividades previstas no 

PPC do curso; b) monitoramento individualizado das atividades pedagógicas do curso 

pertinente ao planejamento de cada docente. 

A avaliação do planejamento se realiza pelo cumprimento do que foi planejado, 

bem como pela avaliação do nível de aprendizagem dos discentes.  
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A avaliação do desempenho do docente também se realiza por item especíco 

no procedimento de autoavaliação institucional a cargo da CPA. Seus relatórios são 

disponibilizados ao curso que proporcionam o conhecimento desta avaliação docente. 

A execução do trabalho docente é de responsabilidade direta do Coordenador 

do Curso. Esta verificação se dá tanto pela verificação das atividades docentes 

realizadas como pelas técnicas gestão que envolvem o controle e gerenciamento de 

rotina.  

Relativo ao NDE, este tem de ofício a responsabilidade de acompanhar a 

concepção, a consolidação e a atualização do PPC do curso.  Portanto, o NDE 

acompanha, também, a avaliação do planejamento e a avaliação da execução do 

trabalho docente, sistematicamente, por força das estratégias que são  elaboradas 

para a operacionalização eficiente do curso. 

2.3.1.1 As Tecnologias da Informatização e Comunicação (TIC) 

Na FMB os recursos de tecnologias de informação e comunicação, já descritos 

neste PDI, asseguram a viabilização das ações acadêmico-administrativas, bem como 

garantem a acessibilidade comunicacional e possibilita a interação entre os membros 

da comunidade acadêmica. 

Para tanto, na FMB a incorporação dos avanços tecnológicos faz parte 

permanente da realidade institucional, principalmente pelo avanço do acesso a 

informatização, inclusive com o uso da internet e do ambiente virtual de aprendizagem 

como recursos didáticos. 

A utilização de suportes tecnológicos no processo ensino aprendizagem, com 

base nas Tecnologias de Informação e Comunicação -TICs, oportuniza o rompimento 

com a ideia tradicional de ensino, levando o docente a pensar novas formas de ensino-

aprendizagem, nas quais se ultrapassa a simples transmissão de conteúdo, para uma 

construção do conhecimento realizada de forma compartilhada e coletiva, num 

processo de cooperação, utilizando-se os recursos disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem como possibilidade para o desenvolvimento de uma aprendizagem 

colaborativa e também significativa. 

 A FMB implantou, inicialmente, o sistema semipresencial, que se constitui na 

adoção de 80% da carga horária total do curso com atividades presenciais e 20% 

dessa carga horária com atividades mediadas pela tecnologia (ambientes virtuais). 

No desenvolvimento dos cursos de graduação incentiva o uso de práticas 

pedagógicas inovadoras, que deverão ser criadas e aplicadas tendo em vista a 

flexibilização dos componentes curriculares. 

Para o período deste PDI 2019-2023 a FMB poderá adotar 60% de carga 

horária presencial e 40% de carga horária EaD, na forma da Portaria nº 1.428, de 28 

de dezembro de 2018. 

Tais inovações deverão ser inseridas tendo como critérios: 
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a) a articulação entre ensino, pesquisa e extensão;  

b) a promoção de uma ação didática crítica, reflexiva e criativa; 

c) a realização de experimentos e projetos pioneiros;  

d) atividades práticas no curso; 

e) uso de metodologia de ensino que estimule o aluno a refletir sobre a 

realidade social e aprenda a aprender; 

f) estímulo às dinâmicas de trabalho em grupo, que favoreçam a discussão 

coletiva e as relações interpessoais positivas; 

g) uso de diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno 

conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da 

prática e do trabalho em equipe multiprofissional. 

Esta flexibilização está inserida na operacionalidade dos cursos e continuará 

fundamentando as metodologias de ensino constantes do PPC dos novos cursos 

previstos para implantação no período deste PDI (2019-2023). 

Os parâmetros para a seleção de conteúdos curriculares são: 

a) o objetivo dos cursos; 

b) o perfil do egresso; 

c) as Diretrizes Curriculares Nacionais, principalmente na definição dos núcleos de 

formação e demais Diretrizes e outras Resoluções pertinentes à educação superior. 

Com efeito, os conteúdos selecionados a partir destes parâmetros devem 

refletir, principalmente, as concepções estabelecidas pela FMB, como também os 

fundamentos, princípios e determinações estabelecidas em instrumentos legais 

específicos. 

A elaboração do currículo de cada curso deve incluir aspectos complementares 

de perfil, habilidades, competências e conteúdo, de forma a considerar a inserção 

institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e as demandas e 

expectativas de desenvolvimento local e regional. 

Com base nestas referências, os cursos oferecem currículos que atendem às 

exigências acadêmicas, aprofundamento de conhecimentos, suscitando o 

desenvolvimento da capacidade de análise e síntese, com ampla visão da realidade 

e atitude crítica diante dela, agindo e interagindo na sociedade em que vivem os 

profissionais formados pela Faculdade. 

A organização dos conteúdos articula as necessidades de conhecimento em 

eixos ou áreas de conhecimento definidas nas DCNS.  

A matriz curricular de cada curso de graduação é organizada de forma científico-

cultural. As atividades práticas obrigatórias são: 

a) aulas práticas; 



 

 

83 

b) o estágio de prática professional; 

c) as atividades complementares. 

Mais especificamente, a FMB utiliza, no desenvolvimento de seus cursos, 

observadas as especificidades de cada projeto pedagógico, Além das atividades de 

aulas, políticas pedagógicas objetivando desenvolver um ambiente propício à 

autoaprendizagem. Isto inclui a adoção do ensino com realização de seminários, 

discussão de cases na preocupação de melhor articular as instâncias teóricas e 

práticas. 

Decorrente das necessidades de se aproximar do mundo profissional, a FMB 

oferece e normatiza os estágios de cada curso de graduação, observada a DCN, a Lei 

11.788 e a Resolução CNE/CES 02 de 18 de junho de 2007, bem como as 

expectativas de formação do egresso pertinentes ao Colegiado do Curso e seu NDE. 

2.3.2 O Acompanhamento, Avaliação do Planejamento e a Execução do Trabalho 

dos Tutores 

A FMB implantará sua política de capacitação anual para tutores presenciais e 

a distância, oferecendo cursos internamente ou em outras instituições de Educação 

superior que promovem tais eventos.  O acompanhamento do trabalho dos tutores, 

fica a critério da coordenação de cursos EaD, bem como da autoavaliação elaborada 

pela CPA. 

O acompanhamento requer, sinteticamente, as seguintes ações: a) 

comparação entre as atividades planejadas pelos tutores e as atividades previstas no 

PPC do curso; b) monitoramento individualizado das atividades pedagógicas do curso 

pertinente ao planejamento de cada docente, se referem ao acompanhamento. 

A avaliação do planejamento se dará pelo cumprimento do que foi planejado, 

bem como pela avaliação do nível de aprendizagem dos discentes. O 

acompanhamento da execução do trabalho dos tutores se dará tanto pela verificação 

das atividades tutores realizadas como pelas técnicas gestão que envolvem o controle 

e gerenciamento de rotina. Relativo à CPA, se tem propriamente a avaliação do 

planejamento e a avaliação da execução do trabalho dos tutores, verificadas 

sistematicamente, por instrumentos próprios para tal fim. 

Relativo ao NDE o acompanhamento, a avaliação do planejamento e a 

avaliação da execução do trabalho dos tutores, serão verificadas sistematicamente, 

por força das estratégias que deverão ser elaboradas para a operacionalização 

eficiente do curso. 

 

2.3.3 Programa para Formação e Capacitação Permanente dos Técnicos- 

Administrativos 
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A FMB promove o programa de formação e capacitação permanente para o 

corpo técnico-administrativo, com maior ênfase nos meses de fevereiro e julho, 

Este programa tem os seguintes objetivos: 

2.3.3.1 Objetivo Geral:  

Capacitar o corpo técnico administrativo para o exercício de cargos e funções 

na FMB, com competências e habilidades para promoção do ensino e aprendizagem 

com qualidade. 

2.3.3.2. Objetivos Específicos: 

a) Perceber a evolução da oferta da educação superior e sua importância 

na atualidade; 

b) Instrumentalizar o corpo técnico-administrativo para os desafios da 

gestão da educação superior na atualidade 

c) Conhecer quais são os tipos de estrutura de apoio na educação, 

presencial e a distância; 

d) Compreender as relações entre tecnologia e educação; 

e) Compreender quais são os papéis e competências fundamentais para a 

atuação técnica na educação superior; 

f) Identificar as características do discente e as diferentes estratégias para 

o desenvolvimento da aprendizagem; 

g) Desenvolver competências técnicas, comportamentais e 

organizacionais 

 

2.3.3.3. Incentivo a Qualificação  

A política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico 

administrativo garante a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional. No que tange a a 

qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pós graduação, existem 

práticas consolidadas e institucionalizadas (Conferir Regulamento em ANEXO - 1)  

A FMB nos meses de Fevereiro e Julho, promoverá o programa de formação e 

capacitação permanente para docentes que atuarão na modalidade EAD.  

Este programa terá os seguintes objetivos: 

2.3.3.4 Objetivo Geral: 
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Capacitar tutores para atuar na modalidade de educação a distância, com 

competências e habilidades para promoção do ensino e aprendizagem com qualidade. 

2.3.3.5 Objetivo Específicos: 

h) Perceber a evolução da educação à distância e sua importância na 

atualidade; 

i) Compreender o conceito e as principais características da educação à 

distância; 

j) Conhecer quais são os tipos de estrutura de apoio na educação à 

distância; 

k) Compreender as relações entre tecnologia e educação; 

l) Compreender quais são os papéis e competências fundamentais do 

professor tutor; 

m) Identificar as características do aluno virtual e as diferentes estratégias 

para o desenvolvimento da aprendizagem na modalidade à distância; 

n) Reconhecer estratégias de avaliação para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa. 

2.3.3.6 Ementário 

Fundamentos da Educação a Distância Estrutura de apoio administrativo e 

pedagógico em EaD. O tutor e suas competências. Modelos pedagógicos, estratégias 

de ensino e avaliação na modalidade a distância. O aluno virtual. Planejamento e 

gestão da Educação a Distância. Avaliação da aprendizagem na Educação a 

Distância.  

2.3.3.7 Período e Carga Horária  

A formação ou capacitação deverá acontecer em fevereiro e julho, com carga 

horária mínima de 10 horas, disponíveis para cada módulo referentes a capacitação. 

Caso necessário, esta capacitação poderá ser realizada em outras IES, que 

promovam tais eventos.  

2.3.4 Inovações Significativas 

A dinâmica de integralização dos cursos ou, em outras palavras, oportunidades 

diferenciadas, estará estabelecida no projeto pedagógico de cada curso, tendo como 

referência as diretrizes curriculares nacionais, no caso da graduação, e a legislação 

específica, no caso da pós-graduação. Os parâmetros comuns a todos os cursos de 

graduação serão: aprovação em todas as disciplinas curriculares, cumprimento da 

carga horária estabelecida para as atividades complementares, aprovação no estágio 

curricular supervisionado e no trabalho de conclusão de curso. 
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O Projeto Integrador visa orientar o educando para a elaboração de um projeto 

onde o discente deverá utilizar as ferramentas adquiridas nos componentes 

curriculares previsto no PPC a fim de possa exercitar ou se realizar a 

interdisciplinaridade. Para tanto, haverá apoio técnico dos docentes e estrutural.  

A aprendizagem baseada em problemas ou em evidências, metodologias 

ativas, fará parte do componente metodológico de ensino e aprendizagem com base 

em evidências empíricas, do dia-a-dia, especialmente da realidade do meio 

profissional que vem a ratificar e consolidar a absorção de conteúdos atuais e 

vivenciais. Estarão inclusas nos trabalhos de conclusão de curso, nas atividades 

complementares, nos estágios supervisionados e em outras diversas atividades de 

pesquisa e extensão que poderão ser proporcionadas pela FMB.  

O aproveitamento extraordinário de estudos e competências desenvolvidas no 

trabalho e outros meios, contemplados na LDB Art. 47, como também o 

desenvolvimento de tecnologias, será o ponto forte da FMB. 

A partir deste contexto, a FMB irá proporcionar tanto no ensino de Graduação, 

como na Pós-Graduação Lato Sensu e na Extensão a aplicação destas metodologias 

com objetivo de agregar maior valor a aprendizagem como também, acelerar o tempo 

de permanência dos alunos na instituição por meio do aproveitamento de estudos já 

citado. 

2.3.5 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular 

Os alunos dos diferentes cursos da Instituição poderão, através da 

flexibilização curricular, alcançar a integralização das disciplinas do núcleo comum em 

qualquer curso que ofereça estas disciplinas. É importante observar que as disciplinas 

comuns aos diferentes cursos poderão ser organizadas pela área afim (como por 

exemplo, a Metodologia do Trabalho Acadêmico) e estruturadas para uma linguagem 

que se refere a uma unidade didático-metodológica, que atende a formação dos 

alunos em nível superior na variada natureza de cada curso. 

Será oportunizada ao aluno, a realização de provas que atestem a suficiência 

de seus conhecimentos, adquiridos ao longo de sua vivência ou construído em sua 

experiência laboral. 

A integralização curricular dos cursos estará estabelecida em cada projeto 

pedagógico de cada curso, na forma das Diretrizes Curriculares Nacionais, no caso 

da graduação, e a legislação específica, no caso da pós-graduação. Os parâmetros 

comuns a todos os cursos de graduação são: aprovação em todas as disciplinas 

curriculares, cumprimento da carga horária estabelecida para as atividades 

complementares, aprovação no estágio curricular supervisionado e no trabalho de 

conclusão de curso.  

As oportunidades diferenciadas focam principalmente, a flexibilidade de 

realização das disciplinas em diferentes cursos da IES, bem como, o aproveitamento 

de estudos seja em nível de curso para curso ou em nível de aproveitamento 
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extraordinário previsto na LDB no Art. 47, cumulado com regulamentação própria da 

IES.  

2.3.6 Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio 

Curricular Supervisionado 

Define-se as atividades práticas como sendo as atividades complementares, o 

estágio supervisionado e o trabalho de conclusão de curso. 

Se realizarão também na forma de pesquisa, principalmente, na modalidade de 

iniciação científica ou por força da elaboração das pesquisas em Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

2.3.6.1 Atividades Complementares 

As atividades Complementares se constituem de atividades práticas 

extracurriculares que constarão na estrutura curricular dos cursos de graduação na 

forma do que estiver previsto nas diretrizes Nacionais Curriculares dos referidos 

cursos. Tais atividades, buscam promover o relacionamento do estudante com a 

realidade social, econômica e cultural. Estimulam a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada 

atualização profissional especifica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-se as diversas 

peculiaridades regionais e culturais. Além disto, estas atividades estarão descritas, 

detalhadamente, no projeto pedagógico de cada curso de graduação, juntamente com 

seu respectivo regulamento. 

2.3.6.2 Trabalho de Conclusão de Curso 

O trabalho de conclusão de curso representa uma reflexão sistemática da 

aprendizagem realizada durante o período escolar, proporcionando ao discente um 

posicionamento frente à profissão e à realidade social. O tema do trabalho deverá 

estar relacionado a uma área específica do curso, aliando o conhecimento teórico 

adquirido pelo aluno no decorrer do curso a uma proposta de investigação científica, 

mesmo que ainda na forma de iniciação. Não deverá constituir-se em uma mera 

obrigação acadêmica, mas numa oportunidade de relacionar interdisciplinarmente 

todo aprendizado com os interesses e os objetivos profissionais do discente. 

Tais tipos de ação pedagógica caracterizam mecanismos de interação com o 

mundo do trabalho, assim como o confronto com possibilidades metodológicas 

visando à promoção de uma formação complexa, retratada como metodologia de 

aprendizagem ativa. 

Os trabalhos de conclusão de curso possuirão regulamento próprio, anexados 

em cada projeto pedagógico de curso da IES. 

2.3.6.3 Estágio Curricular Supervisionado 
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O trabalho de conclusão de curso representa uma reflexão sistemática da 

aprendizagem realizada durante o período escolar, proporcionando ao discente um 

posicionamento frente à profissão e à realidade social. O tema do trabalho deverá 

estar relacionado a uma área específica do curso, aliando o conhecimento teórico 

adquirido pelo aluno no decorrer do curso a uma proposta de investigação científica, 

mesmo que ainda na forma de iniciação. Não deverá constituir-se em uma mera 

obrigação acadêmica, mas numa oportunidade de relacionar interdisciplinarmente 

todo aprendizado com os interesses e os objetivos profissionais do discente. 

Tais tipos de ação pedagógica caracterizam mecanismos de interação com o 

mundo do trabalho, assim como o confronto com possibilidades metodológicas 

visando à promoção de uma formação complexa, retratada como metodologia de 

aprendizagem ativa. 

O estágio curricular supervisionado visa proporcionar uma oportunidade ao 

acadêmico para colocar em prática o conhecimento adquirido durante a sua 

graduação. Constitui uma oportunidade única de desenvolvimento e aperfeiçoamento 

do acadêmico, segundo o qual ele poderá demonstrar seu conhecimento e seu 

potencial, inserido nas mais diversas organizações da comunidade. O estágio será 

regido por regulamento próprio, descrito detalhadamente no projeto pedagógico de 

cada curso ofertado pela IES. 

A política que se insere o estágio curricular supervisionado abrange a previsão 

desta atividade para todos os cursos de graduação, licenciaturas e bacharelados, 

como um componente curricular direcionado à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do egresso. Quando um aluno busca um 

curso de graduação, está buscando uma formação profissional. Nesse sentido, o 

estágio é uma atividade fundamental para complementar a formação acadêmica, 

oferecendo experiências práticas essenciais à preparação para o exercício da 

profissão escolhida. 

Visando assegurar a eficácia do processo de estágio e garantir a sua função 

pedagógica a FMB, adotará como referencial as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Graduação, DCNs e a Lei dos Estágios, nº. 11.788 de 25 de setembro 

de 2008  

As DCNs de cada curso orientarão quanto à definição de carga horária 

destinada ao estágio e o período de sua realização, sendo que o Colegiado de cada 

curso assumirá a responsabilidade pela elaboração, aprovação e acompanhamento 

dos seus respectivos regulamentos, disciplinando os aspectos administrativos e 

didático-pedagógicos de implementação deste componente curricular. 

Portanto, assim se insere a política de estágios, voltada para os interesses 

educacionais da FMB e ao cumprimento da legislação em vigor, contemplados em 

cada Projeto Pedagógico de Curso. 

2.3.7 Incorporação de Avanços Tecnológicos 
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Na FMB a incorporação dos avanços tecnológicos fará parte permanente da 

realidade institucional, principalmente pelo avanço do acesso a informatização, 

inclusive com o uso da internet e do ambiente virtual de aprendizagem como recursos 

didáticos. 

A utilização de suportes tecnológicos no processo ensino aprendizagem, com 

base nas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, oportunizará o 

rompimento com a ideia tradicional de ensino, levando o docente a pensar novas 

formas de ensino-aprendizagem, nas quais se ultrapassa a simples transmissão de 

conteúdo, para uma construção do conhecimento realizada de forma compartilhada e 

coletiva, num processo de cooperação, utilizando-se os recursos disponíveis no 

ambiente virtual de aprendizagem como possibilidade para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem colaborativa e também significativa. 

Posteriormente, depois do reconhecimento dos cursos, a FMB pretende 

implantar o sistema semipresencial, que se constitui na adoção de 80% da carga 

horária total do curso com atividades presenciais e 20% dessa carga horária com 

atividades mediadas pela tecnologia (ambientes virtuais), procurando-se adequar o 

currículo às tendências atuais do ensino, com base na Portaria nº. 4.059 de 

10/12/2004. 

No desenvolvimento dos cursos de graduação incentivar-se-á o uso de práticas 

pedagógicas inovadoras, que deverão ser criadas e aplicadas tendo em vista a 

flexibilização dos componentes curriculares.  

Tais inovações deverão ser inseridas tendo como critérios a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão; a promoção de uma ação didática crítica, reflexiva e 

criativa; a realização de experimentos e projetos pioneiros; atividades práticas desde 

o início do curso; uso de metodologia de ensino que estimule o aluno a refletir sobre 

a realidade social e aprenda a aprender; estímulo às dinâmicas de trabalho em grupo, 

que favoreçam a discussão coletiva e as relações interpessoais positivas; uso de 

diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao aluno conhecer e vivenciar 

situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe 

multiprofissional etc. Esta flexibilização estará inserida na operacionalidade dos 

cursos e continuará fundamentando as metodologias de ensino constantes do PPC 

dos novos cursos previstos para implantação no período deste PDI. 

2.4 As Políticas Institucionais  

As políticas e as metas estabelecidas neste Plano de Desenvolvimento 

Institucional se agrupam em 04 (quatro) áreas de competência: a) ensino de 

graduação e pós-graduação lato sensu; b) pesquisa, c) extensão; d) planejamento e 

gestão, a serem empreendidos no período de 2019 a 2023. A dinâmica das ações da 

FMB está condicionada ao alcance dessas metas, como fins comuns a todos os 

segmentos que compõem a instituição. 

2.4.1 Políticas de ensino de graduação e de pós-graduação lato sensu 
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As políticas de ensino contempladas neste PDI estão em consonância com a 

missão da FMB: “contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e 

ambiental do Brasil, a partir da oferta de cursos superiores de graduação e de pós-

graduação lato sensu, articulando de maneira indissociável o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão, bases da Educação Superior.” com o acompanhamento, avaliação do 

planejamento e a execução do trabalho docente, com as metodologias de ensino e 

aprendizagem previstas em cada PPC dos cursos de graduação e de pós graduação 

lato sensu, permeando principalmente a inter disciplinaridade com a disponibilização 

das tecnologias da informação e comunicação implantadas pela FMB e com as ações 

de inovação proposta pela FMB e seus cursos. 

Deste contexto, as políticas de ensino estão voltadas à implantação e 

desenvolvimento dos cursos da FMB, pretendendo formar profissionais críticos 

propiciando ainda, uma reflexão teórico-científica sobre a educação continuada e a 

profissão almejada.  

As políticas de ensino da FMB, implantadas, fundamentam-se na Lei 

nº9394/1996, Res. Nº 1, de 17 de junho de 2004; Lei Nº 11.645, de março de 2008, 

Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002, Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, 

e a Res. Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Fundamentam-se também nas demais DCN’s para os outros 

cursos de graduação e no Catálogo para os Cursos Superiores de Tecnologia. 

2.4.1.1 Os métodos e as técnicas didáticos pedagógicas 

A Política de Ensino da FMB tem por objetivo definir as diretrizes institucionais 

que orientam o planejamento, a organização, a coordenação, a execução, a 

supervisão/acompanhamento e a avaliação das atividades, processos, projetos e 

programas desenvolvidos pela Faculdade nos diversos níveis e modalidades do 

Ensino e que propiciam a consecução dos objetivos estratégicos e o alcance das 

metas institucionais.   

O público-alvo contemplado por esta política é constituído por gestores, demais 

profissionais da Instituição, todos os estudantes matriculados em qualquer nível e 

modalidade de ensino.  Esta política institucional considera três abordagens: 

a) Formação humanística, científica e profissional;  

b) Organização didático-pedagógica;  

c) Profissionalização e qualificação dos gestores, profissionais da educação e 

pessoal administrativo.  

  Cada uma destas abordagens abrange atividades, processos, projetos e 

programas que envolvem mais de um elemento da estrutura organizacional, 

perpassando a Faculdade, causando impacto significativo no cumprimento da missão 

e realização da visão e propiciando uma perspectiva dinâmica e integrada do 

funcionamento do ensino alinhada a finalidade institucional e aos objetivos e metas 

estratégicos da FMB.  
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Embora cada uma das abordagens apresente diretrizes específicas para a sua 

consecução, há diretrizes gerais que devem nortear o desenvolvimento desta política, 

dentre os quais:  

  

a) INDISSOCIABILIDADE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: assegurar 

a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

b) QUALIDADE: gerenciar, executar e avaliar processos, projetos e 

programas considerando requisitos de qualidade previamente definidos 

e contribuindo para a consecução de objetivos e o alcance de metas;  

 

c) CONDUTA ÉTICA: baseada em valores que garantam a integridade 

intelectual e física dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 

d) TRANSPARÊNCIA: assegurar a confidencialidade, a imparcialidade, a 

integridade e a qualidade de dados e informações, norteando-se pelas 

normas que conduzem os processos desenvolvidos pela FMB;  

 

e) LEGALIDADE: considerar a legislação vigente e as regulamentações 

institucionais relacionadas aos processos, projetos e programas 

desenvolvidos;  

 

f) SUSTENTABILIDADE: capacidade de integrar questões sociais, 

energéticas, econômicas e ambientais no desenvolvimento de 

atividades, projetos e programas de Ensino, bem como promover o uso 

racional de recursos disponíveis e/ou aportados institucionalmente de 

modo a garantir a médio e longo prazos as condições de trabalho e a 

execução das atividades de Ensino. 

 

Além disto, no caso específico de cada curso de graduação estas políticas se 

incorporam ao Projeto Pedagógico de cada curso (PPC). Os PPCs são 

implementados de modo a atender plenamente os critérios e padrões de qualidade 

exigidos pelo MEC para o corpo docente, para a infraestrutura geral e específica, bem 

como para a organização didático-pedagógica.  

No processo educativo desenvolvido pela Faculdade, o empenho será para 

oferecer qualidade e inovação na formação profissional de seus discentes, buscando 

sempre: 
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a) aluno diferenciado pela atitude positiva em relação ao seu processo 

de formação acadêmica; 

b) aluno com autonomia de aprendizagem, empreendedor de sua 

própria carreira e consciente de sua responsabilidade social; 

c) professores engajados e comprometidos com o projeto pedagógico, 

empenhados no alcance de autonomia da aprendizagem de seus 

alunos. 

Haverá todo o empenho da FMB na adoção de práticas institucionais que 

estimulem a melhoria do ensino. 

Nesta perspectiva, os projetos pedagógicos do curso se orientam em torno de 

diretrizes como: 

a) a qualificação formal e social do aluno, oferecendo a educação de 

qualidade, realçando estratégias e formas de estágios e de práticas 

profissionais; 

b) a atualização curricular do curso, por meio da efetiva realização de 

um projeto pedagógico pertinente; 

c) a democratização do acesso ao curso, diversificando e ampliando as 

formas de ingresso. 

 

2.4.1.1.1 A formação humanistica, científica e profissional 

Compreende-se que o processo de ensino e aprendizagem tem por objetivo o 

desenvolvimento de competências técnico-profissionais, gerenciais e sociais, 

habilitando o estudante para a atuação profissional, desenvolvendo o pensamento 

científico e propiciando o desenvolvimento de atitudes e comportamentos pautados 

em princípios éticos relacionados a sustentabilidade socioambiental e aos Direitos 

Humanos.  

Assim, os Projetos Pedagógicos devem descrever os elementos que compõem 

o curso ou programa considerando não apenas conteúdos, mas também as 

metodologias de ensino e aprendizagem adotadas. Estas metodologias devem 

promover situações em que o estudante possa desempenhar um papel de 

protagonista em seu processo de aprendizagem, permitindo não apenas a apreensão 

de conteúdo, mas também a articulação teórico-prática que permita a ele refletir sobre 

a aplicação destes conteúdos e considerar as implicações desta aplicação no âmbito 

profissional e social.   

2.4.1.1.2 A organização didático-pedagógica  

Esta organização refere-se a forma com que determinados elementos de um 

curso ou programa devem estar articulados considerando os objetivos pretendidos, a 
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forma com que as pessoas irão desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem 

e a maneira com que as instalações, equipamentos e demais recursos serão 

empregados de forma sustentável.  

Diante disto, entende-se que a organização didático-pedagógica tem por 

finalidade orientar os procedimentos didático-pedagógicos e administrativos relativos 

aos cursos e programas oferecidos pela FMB nos diversos níveis e modalidades de 

ensino. 

Esta abordagem se fundamenta na legislação educacional e nas 

regulamentações internas, considerando uma série de processos que abrangem as 

diversas etapas que compõem o ciclo de vida de um curso ou programa de ensino: 

a) criação, implantação; 

b) consolidação; 

c) reconhecimento pelo MEC; 

d) evolução (alteração/reestruturação); 

e) renovação de reconhecimento pelo MEC; 

f) suspensão de oferta e extinção.  

 

Em todos estes processos está presente a necessidade de organização e 

atualização de uma série de elementos que compõem o Projeto Pedagógico, 

compreendido não apenas como um documento, mas como um processo coletivo do 

qual participam profissionais da educação, estudantes, gestores e pessoal 

administrativo da Instituição. 

Dentre os elementos que devem ser continuamente levados em conta e organizados 

é possível considerar:  

a) a justificativa social; 

b) os objetivos do curso ou programa; 

c) o perfil do egresso, expresso pelas competências esperadas e pelos 

campos de atuação; 

d) a matriz curricular; 

e) o ementário; 

f) os regulamentos relativos à componentes curriculares, tais como atividades 

complementares, trabalho de conclusão de curso e estágio curricular 

supervisionado; 

g) a metodologia de ensino e aprendizagem;  

h) os processos de autoavaliação e avaliação externa; 
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i) o corpo social do curso ou programa;  

j) a infraestrutura; 

k) as justificativas para possíveis alterações/reestruturações ou ainda para a 

extinção do curso.  

 

A organização destes elementos e a forma com que eles se articulam no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dão forma ao currículo 

construído pelo estudante. 

2.4.1.1.3 Profissionalização e qualificação dos gestores, profissionais da educação e 

pessoal administrativo 

A profissionalização, conforme a Política de Gestão de Pessoas, diz respeito 

ao contínuo aprimoramento das competências dos profissionais da Instituição.  

No que diz respeito ao ensino, o desenvolvimento das competências gerenciais 

é fundamental tanto por parte dos coordenadores de cursos quanto pelos gerentes, 

assessores, coordenadores de áreas de apoio e membros da Diretoria. 

Com relação aos profissionais da educação, a profissionalização diz respeito 

ao aprimoramento das competências pedagógicas que abrangem a capacidade de 

organizar e dirigir situações de aprendizagem atuando como orientador e mediador; 

empregar metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras; empregar novas 

tecnologias de informação e comunicação; acompanhar e avaliar situações de 

aprendizagem. A Profissionalização do pessoal administrativo da Instituição diz 

respeito ao desenvolvimento contínuo das competências técnico-profissionais das 

pessoas que atuam nas diferentes atividades de caráter administrativo relacionadas 

ao ensino.  

Há de se considerar que para todos os profissionais da Instituição, a 

profissionalização também envolve o desenvolvimento de competências relacionais e 

organizacionais.  

As competências relacionais são aquelas associadas ao respeito à vida, à 

dignidade, à liberdade, à democracia, à diversidade, ao meio ambiente, às relações 

humanas, levando em conta valores e atitudes éticos, diálogo e respeito ao outro. As 

competências organizacionais envolvem o conhecimento e o respeito ao estatuto, 

regimentos, resoluções da instituição; e a atuação comprometida com concepções, 

visão, missão, valores e políticas da FMB.  

2.4.1.2 As políticas de ensino e as ações de estímulo e difusão para a produção 

acadêmica docente  

As ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente estão descritas 

como seguem. 
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2.4.1.2.1 As ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente relativas 

à formação humanistica, científica e professional 

Para este fim, concebe-se as seguintes ações:  

a) ARTICULAÇÃO PELO DOCENTE ENTRE TEORIA E PRÁTICA: 

propiciar ao estudante situações em que ele possa vivenciar e refletir 

sobre as relações entre teoria e prática;  

b) APROXIMAÇÃO ENTRE CURRÍCULO, CIDADANIA E PROFISSÃO: 

oportunizar a apropriação de conhecimentos, valores, atitudes, 

procedimentos e conceitos fundamentais para a participação ativa na 

sociedade e o exercício da profissão;  

c) APROXIMAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E FORMAÇÃO CIENTÍFICA: 

oportunizar o desenvolvimento do pensamento científico;  

d) APROXIMAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E REALIDADE SOCIAL E 

PROFISSIONAL: oportunizar o contato dos estudantes com a realidade 

social e professional;  

e) CRIATIVIDADE: baseia-se no pensamento criativo para dirigir a 

resolução de problemas complexos, propondo soluções diferenciadas 

ou atreladas ao valor humano, ambiental e/ou social. 

2.4.1.2.2 As ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente relativas 

à organização didático-pedagógica 

Estas ações praticadas pelos docentes são a concretização do Projeto 

Pedagógico em um determinado tempo e contexto e possibilitam ao estudante o 

desenvolvimento de competências fundamentadas em referenciais sociais, culturais, 

psicológicas, históricas, epistemológicas e pedagógicas (SILVA, 1999). Esta 

abordagem leva em conta as seguintes diretrizes:  

a) CONSTRUÇÃO COLETIVA E CONTEXTUALIZADA: assegurar que a 

concepção, implementação e desenvolvimento dos cursos e programas 

se dê coletivamente, possibilitando atendimento às demandas do 

contexto social e profissional, considerando o disposto no PDI.  

b) ATUALIZAÇÃO CURRICULAR: assegurar a atualização dos projetos 

pedagógicos, frente às necessidades sociais e legais, considerando o 

conceito de inovação pedagógica e curricular previsto nas 

regulamentações institucionais.   

c) RELACIONAMENTO NO PROCESSO EDUCATIVO: destacar a 

importância do relacionamento entre profissionais da educação e 

estudante e entre os estudantes, objetivando a aprendizagem de forma 

interativa e colaborativa.  
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d) AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM: definir as 

formas de avaliação do processo, estabelecendo instrumentos nas 

perspectivas diagnóstica, formativa e somativa, visando o 

replanejamento da ação docente.  

e) ACOMPANHAMENTO: acompanhar a implementação das ações 

didático- pedagógicas e administrativas, visando alcançar as metas 

propostas nos documentos institucionais. 

f) Articular os conhecimentos e as ações entre as diferentes disciplinas de 

cada curso e entre os cursos da Instituição através do Planejamento 

Semestral das atividades acadêmicas; 

g) Ampliar a oferta de cursos de graduação com o funcionamento dos 

Cursos em Enfermagem, Farmácia, Direito, Ciências Contábeis, 

Educação Física, Letras, Matemática, Fisioterapia, Psicologia, 

Odontologia, Serviço Social e Teologia respectivamente; 

h) Ampliar a oferta de cursos de graduação com o funcionamento dos 

Cursos de Tecnologia em Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, Curso Superior de 

Tecnologia em Logística, Curso Superior de Tecnologia em Marketing, 

Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários, Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Telecomunicações e Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia, respectivamente; 

i) Assegurar a qualidade do Ensino ministrado na IES através da 

implantação de programas de nivelamento e incubadora de projetos 

respectivamente; 

j) Assegurar a qualidade do Ensino ministrado na IES através do Programa 

de Acompanhamento de Egressos; 

k) Assegurar a qualificação da formação acadêmica integrando teoria e 

prática pela institucionalização do programa de monitoria. 

2.4.1.2.3  As ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente 

relativas à profissionalização e qualificação dos gestores, profissionais da educação 

e pessoal administrativo 

A qualificação docente visa aprimorar as competências técnico-científicas dos 

profissionais da Instituição. Especificamente em relação ao ensino, a titulação 

acadêmica dos profissionais da educação e do pessoal administrativo diretamente 

envolvido no processo de ensino e aprendizagem é importante tanto do ponto de vista 

do atendimento de exigências legais quanto em relação ao aprofundamento de 

competências em diferentes áreas do conhecimento. Considerando a caracterização 

da profissionalização e da qualificação, pode-se levar em conta as diretrizes a seguir:  
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a) VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS: estimular e valorizar as 

capacidades e competências dos profissionais da Instituição, quando da 

promoção de programas de desenvolvimento, bem como estimular as 

potencialidades institucionais para criação de cursos de capacitação, 

para os diferentes níveis de ensino. FORMAÇÃO CONTINUADA: 

fomentar a formação continuada dos profissionais da Instituição, 

promovendo o desenvolvimento de competências técnico-científicas, 

pedagógicas, relacionais, organizacionais e gerenciais, visando o 

comprometimento com a identidade organizacional, a melhoria contínua 

dos processos, a busca da excelência nos serviços prestados e o 

atendimento às exigências legais; 

b) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: integração com processos de 

avaliação dos profissionais da educação, pessoal administrativo e 

gestores, buscando subsidiar a profissionalização, a qualificação e o 

desenvolvimento profissional individual;  

c) VIABILIDADE: gerir a profissionalização e qualificação de acordo com o 

planejamento orçamentário e a disponibilidade financeira institucional. 

2.4.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

graduação 

As ações acadêmico-administrativas estão relacionadas com a política de 

ensino para os cursos de graduação da FMB. Destas políticas é que resultam as ações 

acadêmico-administrativas pertinentes. 

2.4.2.1 As ações acadêmico-administrativas que resultam das políticas de ensino: 

graduação 

As ações acadêmico-administrativas que resultam das políticas de ensino podem ser 

assim expressas: 

a) a atualização do projeto pedagógico dos cursos de graduação; 

b) a atualização curricular sistemática; 

c) a oferta de cursos na modalidade EaD; 

d) a implantação dos programas de monitoria; 

e) a promoção de intercâmbios com instituições nacionais ou internacionais; 

f) a promoção de ações exitosas ou ações inovadoras. 

2.4.2.2 A atualização do projeto pedagógico dos cursos de graduação (PPC)  

A FMB por meio do NDE e do Colegiado de cada curso de graduação promove o 

acompanhamento e, quando é o caso, a adequação do PPC à realidade que se 
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observa e requer atitudes pró-ativas no sentido de orientar o curso a esta nova 

exigência ou necessidade. 

A partir dos resultados das autoavaliações institucionais, das avaliações 

externas in loco, das autoavaliações de cursos, de resultados do Enade e do 

acompanhamento dos egressos, a FMB discute seus projetos pedagógicos de curso, 

no sentido de refletir sobre as necessidades de ajustes e/ou reformulações dos 

projetos. 

2.4.2.3 A atualização curricular sistemática  

A FMB por meio do NDE e do Colegiado de cada curso de graduação promove 

o acompanhamento e, quando é o caso, a adequação da estrutura curricular dos 

cursos de graduação em questão, em conformidade com à realidade que se observa 

e requer atitudes pró-ativas no sentido de orientar os conteúdos do curso a esta nova 

exigência ou necessidade. 

As atualizações ocorrem de forma sistemática através: das demandas locais e 

regionais; da emergência de novas práticas no campo do conhecimento relacionado 

aos cursos; em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho; da 

necessidade de diferenciar os cursos dentro da área profissional e da indução ao 

contato com conhecimento recente e inovador.  

Destaca-se ainda, que a FMB em seus cursos busca verificar o índice de 

empregabilidade dos egressos e partir de um diálogo constante com estes, 

proporcionar um diálogo com o mundo do trabalho. 

2.4.2.4 A oferta de cursos na modalidade e componente curriculares EaD  

A FMB oferece os seguintes cursos na modalidade EaD: Pedagogia, 

Administração e Teologia. 

Está projetando ainda os seguintes cursos na modalidade EaD para o período 

deste PDI: Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Bacharelado em Direito, 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Licenciatura em Letras – 

Português, Superior de Tecnologia em Gestão Financeira e Bacharelado em Ciências 

Contábeis. 

Porém, destaca-se ainda a FMB, a luz da Portaria nº 1.134, de 10 de outubro 

de 2016, e posteriormente, da Portaria nº. 1.428, de 28 de dezembro de 2018, já tem 

implantado nos cursos presenciais, disciplinas na modalidade a distância, perfazendo 

o percentual de 20% regulamentado pelo MEC. 

2.4.2.5 A a implantação dos programas de monitoria 

O programa de monitoria encontra-se implantado na FMB. A seleção ocorre através 

de editais para monitores com desconto e, em alguns casos, voluntários. Os 

aprovados podem exercer a monitoria de disciplinas ou de atividades de extensão, de 

acordo com o edital. 
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2.4.2.6 A promoção de intercâmbios com instituições nacionais ou internacionais 

A mobilidade acadêmica na FMB ocorre tanto por parte de discentes quanto de 

docentes. No caso dos discentes, estes podem cursar componentes curriculares em 

IES conveniadas e estes são computados na integralização da carga horária total dos 

cursos, desde que exista afinidade de área. Já no caso dos docentes, existe 

intercâmbio com outras IES, através de convênios onde os docentes podem vivenciar 

experiências em ambientes acadêmicos diferentes. 

A FMB atualmente tem convênio de mobilidade acadêmica com seguintes 

instituições de ensino superior no Brasil: Faculdade Edufor; Faculdade de Piracanjuba 

– FAP e Faculdade Metropolitana Norte Riograndense – FAMEN. 

 

2.4.2.7.  A promoção de ações exitosas ou ações inovadoras 

O estímulo a relação teoria-prática na FMB através de ações extraclasse vem 

sendo realizadas através de visitas técnicas, aulas de campo, atividades de extensão, 

talk shows, dentre outros. 

A FMB vem promovendo ações reconhecidamente exitosas e inovadoras no 

ensino de graduação, a saber: mudança de visão de contabilidade genuinamente 

operacional e técnica para a atuação profissional com foco no contador global e digital, 

acompanhando as tendências de mercado e a evolução da profissão, as palestras, 

metodologias e abordagens em laboratórios de informatica estão voltadas a formar 

um pensamento crítico, auto confiante, futurista, preditivo, preocupado com o social, 

e consultivo; aulas de informática com sistemas desenvolvidos para trabalhos 

repetitivos contábeis permitindo ao contador ir além dos números, reforçando o 

contador consultor e participativo dentro da empresa, o contador empreendedor, aulas 

em laboratório para análise de dados contábeis, abordagem ao público para reforçar 

a ajuda social do contador na análise e evolução de patrimônio da pessoa física e 

jurídica; utilização do aplicativo digital QR Code e jogos para revisão de conteúdo nos 

diversos cursos de graduação; visitas a Complexos Penitenciários; visitas técnicas em 

todos os cursos; realização de simulados e preparatórios para exames de ordem. 

O corpo docente da FMB, tem seu perfil descrito por meio de sua composição, 

seus requisitos de titulação, experiência acadêmica no magistério superior, 

experiência profissional não acadêmica, regime de trabalho, plano de carreira, 

critérios de seleção e contratação, políticas de capacitação e formação docente, 

procedimento para substituição eventual, bem como, cronograma e plano de 

expansão. 

 

2.4.2.8 Programas de Nivelamento  



 

 

100 

 A FMB tem implantado o Programa de Nivelamento de Língua Portuguesa, 

transversal a todos os cursos. Este é ofertado semestralmente e por demandas 

específicas dos cursos. 

 

2.4.3 As ações acadêmico-administrativas que resultam das políticas de ensino: pós-

graduação lato sensu  

As ações acadêmico-administrativas que resultam das políticas de ensino nos cursos 

de pós-graduação lato sensu, podem ser assim expressas: 

 

a) Aprovação pelos Colegiados da FMB; 

b) acompanhamento e avaliação dos cursos ofertados; 

c) o atendimento às demandas socioeconômicas da região de inserção da 

FMB; 

d) a articulação da oferta dos cursos lato sensu com as áreas da graduação; 

e) percentual de mestres e doutores que atuam nos cursos de pós graduação 

lato sensu; 

f)  a promoção de ações exitosas ou ações inovadoras 

 

 

a) Aprovação pelos Colegiados da FMB 

A criação e aprovação dos cursos de pós-graduação lato sensu na FMB se dá 

através do Departamento de Pós-Graduação, com a verificação de demanda e criação 

do Projeto e, por sua vez, submissão a apreciação do Conselho Administrativo 

Pedagógico (CONAP) da FMB. Os Projetos de Curso são analisados e quando 

aprovados, passam pela homologação do Diretor Geral. O processo pode ser 

observado no Fluxograma – Criação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – no 

anexo a seguir. 
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b) O acompanhamento e a avaliação dos cursos ofertados 

 Os cursos de pós-graduação são acompanhados pelo Departamento de pós-

graduação, por coordenação específica e corpo técnico-administrativo qualificado 

para esse nível educacional. Os cursos são avaliados sistematicamente pelos alunos 

através de questionários on line que contemplam a gestão local do curso, 

desempenho dos docentes e articulação teoria-prática. Destaca-se ainda que a 

avaliação se dá também através da autoavaliação institucional pela CPA. 

 

c) o atendimento às demandas socioeconômicas da região de inserção da FMB  

Entendendo a natureza da pós-graduação lato sensu com o objetivo de complementar 

a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências e técnicas tendo em vista 
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o aprimoramento no mundo do trabalho, a FMB oferta seus cursos a partir das 

demandas de natureza socioeconômicas e cultural.  

 

d) Articulação da oferta dos cursos lato sensu com as áreas da graduação 

O projeto do Curso é aprovado no Colegiado do Curso e depois encaminhado para o 

Colegiado superior da FMB, CONAP. Os cursos de pós-graduação têm estreita 

articulação com as áreas dos cursos de graduação. Destaca-se a tabela a seguir: 

 

ARTICULAÇÃO COM OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

CURSO DE GRADUAÇÃO CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

ADMINISTRAÇÃO 

1. GESTÃO DE MARKENTING 

2. GESTÃO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA 

3. GESTÃO DE PESSOAS E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

5. GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL E 

GESTÃO DE PESSOAS 

6. GESTÃO FINANCEIRA 

7. GESTÃO FINANCEIRA: CONTROLADORIA E AUDITORIA 

8. GESTÃO PÚBLICA 

PEDAGOGIA 

9. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

10. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

11. CURSO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E SUPERVISÃO 

ESCOLAR 

12. DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

13. EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

14. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

15. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EM AEE 

16. EDUCAÇÃO INFANTIL 

17. EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

18. EDUCAÇÃO INFANTIL E LETRAMENTO 

19. FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

20. GESTÃO E DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/Nzk1NDc=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/Nzk1NDc=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTAzOTc1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTAzOTc1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA4ODY4
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21. GESTÃO ESCOLAR 

22. GESTÃO ESCOLAR E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

23. GESTÃO ESCOLAR, SUPERVISÃO, INSPEÇÃO E 

ORIENTAÇÃO 

24. INFORMÁTICA EDUCATIVA 

25. LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) 

26. LÍNGUA PORTUGUESA E LINGUÍSTICA 

27. METODOLOGIA DO ENSINO DA HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA 

28. METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA 

29. METODOLOGIA DO ENSINO DE BIOLOGIA E QUÍMICA 

30. METODOLOGIA E DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

31. NEUROPSICOPEDAGOGIA 

32. NEUROPSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA 

33. NEUROPSICOPEDAGOGIA: TRANSTORNOS 

ESCOLARES E PRÁTICAS INCLUSIVAS 

34. PSICANÁLISE CLÍNICA 

35. PSICANÁLISE CLÍNICA COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

36. PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS 

37. PSICOMOTRICIDADE E ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

38. PSICOMOTRICIDADE INSTITUCIONAL E CLÍNICA 

39. PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL 

40. PSICOPEDAGOGIA COM ÊNFASE EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

41. PSICOPEDAGOGIA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

42. PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL CLÍNICA E 

HOSPITALAR 

43. SAÚDE MENTAL E TRANSTORNOS PSICOSSOCIAIS 

44. TRANSTORNOS DO ASPECTRO DO AUTISMO(TEA) E 

TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

45. MBA EM PRÁTICAS ESTRATÉGICAS EM RECURSOS 

HUMANOS 

46. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA1MjA1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA1MjA1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/NTEwNTQ=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/NTEwNTQ=
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DIREITO 

47. ADVOCACIA CONTEMPORÂNEA COM ÊNFASE EM 

PRÁTICA CIVIL 

48. DIREITO E PROCESSO DE TRABALHO PARA 

EMPRESAS 

49. GESTÃO E DIREITO DO TRÂNSITO 

50. MBA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

51. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

52. GESTÃO FINANCEIRA 

53. GESTÃO FINANCEIRA: CONTROLADORIA E AUDITORIA 

54. GESTÃO PÚBLICA 

55. MBA EM AUDITORIA, ACREDITAÇÃO E QUALIDADE 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

56. MBA EM CONTABILIDADE & DEPARTAMENTO PESSOAL 

57. CONTABILIDADE, CONTROLADORIA E AUDITORIA 

SERVIÇO SOCIAL 

58. ASSISTÊNCIA NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

59. GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 

60. GESTÃO SOCIAL: POLÍTICAS PÚBLICAS E DEFESA DE 

DIREITOS 

61.  POLÍTICA E SOCIEDADE 

62. SAÚDE PÚBLICA E DA FAMÍLIA 

 

TEOLOGIA 
63. RELAÇÕES HUMANAS E CLÍNICA PASTORAL 

 

ENFERMAGEM  

(Previsto para 2020) 

64. ENFERMAGEM ESTÉTICA 

65. FARMÁCIA ESTÉTICA 

66. BIOMEDICINA ESTÉTICA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

(Previsto para 2020) 

67. MUSCULAÇÃO E PERSONAL TRAINING 

68. GESTÃO ESPORTIVA E PROJETOS SOCIAIS 

69.  GESTÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM ÊNFASE EM 

TREINAMENTO DESPORTIVO 

70. BASQUETEBOL 

 

 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA1MjAy
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA1MjAy
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODU1NjQ=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODU1NjQ=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/OTg5MzU=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/OTg5MzU=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA0NzQ1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA0NzQ1
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/NDYzMDg=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/NDYzMDg=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA3Mzkx
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTA3Mzkx
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTAzODU4
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/MTAzODU4
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODcwODg=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODcwODg=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/Njg4MTA=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/Njg4MTA=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODg1NDE=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODg1NDE=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODg1NDQ=
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTc2Mjg=/93916316abe23148507bd4c260e4b878/ODg1NDQ=
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e) Percentual de mestres e doutores que atuam nos cursos de pós-graduação lato 

sensu. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu da FMB são constituídos sempre com 

um percentual de no mínimo 60% de mestres ou doutores. O recrutamento dos 

especialistas está condicionado a sua atuação profissional à área do curso. Dessa 

forma, a FMB tanto prioriza a formação stricto sensu (mais de 60% mestres e 

doutores) quanto a experiência de atuação profissional e conhecimento do mundo do 

trabalho na respectiva área.  

 Os professores lotados nos cursos de pós-graduação lato sensu são 

preferencialmente os docentes que têm vínculo efetivo com a FMB. 

Excepcionalmente, são lotados professores convidados de áreas muito específicas. A 

titulação do corpo docente consta neste PDI, no item 5.1. 

 

f) A promoção de ações exitosas ou inovadoras. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu vem desenvolvendo ações inovadoras 

em seus contextos de oferta. Os cursos de pós-graduação em psicopedagogia, por 

exemplo, contemplam em suas matrizes, os componentes de estágio curricular 

supervisionado. Assim, a inserção dos alunos em ambiente profissionais diversos vem 

sendo uma experiência exitosa e inovadora no contexto da oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu.  

Os cursos de pós-graduação lato sensu são analisados e, por sua vez, 

aprovados pelo Conselho Administrativo Pedagógico (CONAP). Após sua 

implantação, a coordenação do departamento de pós-graduação realiza o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas e avalia, na percepção dos alunos, a 

qualidade dos cursos. Via de regra, os cursos são criados a partir das demandas 

socioeconômicas das regiões de inserção da FMB. 

Na elaboração de seus projetos, a FMB busca estreita articulação com os 

cursos de graduação já implantados ou com àqueles que tem previsão de início 

próximo como forma de fortalecer sua atuação na área. Apesar da Resolução Nº 1, 

de 6 de abril de 2018 prevê que “[...] o corpo docente do curso de especialização será 

constituído por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores de título de pós-

graduação stricto sensu,[...]” (Art. 9º), a FMB adotou como padrão a constituição 

mínima de 50% (cinquenta por cento). Por fim, entendem-se como ações inovadoras 

na esfera da pós-graduação lato sensu a realização de estágios curriculares 

supervisionados. Esta ação proporciona um acesso ao futuro ambiente de atuação 

profissional e, dessa forma, um maior entendimento das possibilidades dos cursos de 

formação continuada. Ainda como exitoso e inovador, alguns cursos adotam variadas 

formas de TCC, dentre elas, os projetos de seleção para mestrado e doutorado.   

 

2.4.3.1 A aprovação pelos Colegiados da FMB 
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Os projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação são primeiramente apreciados 

nos colegiados de cursos de graduação. Somente após tal deliberação, estes são 

apreciados pelo CONAP e, quando aprovados, são homologados pela direção geral. 

O trâmite pode ser observado no Fluxograma a seguir: Processo de Criação de Curso 

de Pós – Graduação Lato Sensu.
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2.4.3.2 O acompanhamento e a avaliação dos cursos ofertados 

Os cursos de pós-graduação são coordenados tanto pelo coordenador do 

departamento de pós-graduação, quanto pelo coordenador de área. O coordenador 

do departamento de pós-graduação faz o acompanhamento sistemático através das 

avalições de desempenho dos componentes curriculares e docentes, quanto em 

parceria com a CPA. 

2.4.3.3 O atendimento às demandas socioeconômicas da região de inserção da FMB 

Tendo em vista as finalidades e objetivos dos cursos de pós-graduação lato 

sensu, os cursos são propostos a partir de demandas de natureza socioeconômica 

nas regiões onde estão inseridos. Buscando atender demanda de aperfeiçoamento 

profissional e formação continuada. 

2.4.3.4 A  articulação da oferta dos cursos lato sensu com as áreas da graduação 

A FMB entende que a expertise em determinada área é um pressuposto 

fundamental para a elaboração de projetos de curso com aderência. Nesse sentido, 

os cursos de pós-graduação lato sensu da FMB são pensados e discutidos em 

articulação com as áreas de graduação ou afim. Destaca-se que prioritariamente os 

projetos se articulam com os cursos de graduação já existentes e em sintonia com o 

desenvolvimento das políticas de graduação. 

2.4.3.5 O percentual de mestres e doutores que atuam nos cursos de pós graduação 

lato sensu 

Apesar da Resolução Nº 1, de 6 de abril de 2018 prevê que “[...] o corpo docente 

do curso de especialização será constituído por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de 

portadores de título de pós-graduação stricto sensu,[...]” (Art. 9º), a FMB adotou como 

padrão a constituição mínima de 50% (cinquenta por cento). 

2.4.3.6 A promoção de ações exitosas ou ações inovadoras 

Os cursos de pós-graduação lato sensu da FMB buscam articular-se com as 

demandas do mundo do trabalho. Diante de tal articulação a implementação de 

estágios supervisionados na esfera da pós-graduação lato sensu proporciona uma 

maior interação com o mundo do trabalho e uma aprendizagem mais significativa 

nessa esfera do mundo superior. 

A prática das salas de aulas invertidas que foram implantadas nos cursos de 

pós graduação incitaram uma aprendizagem mais expressiva e ações que respondem 

às demandas de aperfeiçoamento profissional. Essa prática de ensino vem 
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contribuindo consideravelmente para os profissionais que já estão no mercado de 

trabalho, mas que, contudo, necessitam de conhecimentos específicos. 

Uma outra ação exitosa observada nos cursos da pós-graduação da FMB é a 

realização de seminários, estes por sua vez além de proporcionarem a 

interdisciplinaridade também contribuem para uma melhor e maior articulação entre 

teoria e prática. Assim proporcionam aos profissionais uma atualização com as atuais 

demandas do mundo do trabalho, fazendo com que os conteúdos não sejam fins em 

si mesmos, mas que proporcionem o desenvolvimento de competências e habilidades 

desses profissionais que se especializam em uma determinada área. 

2.5 Políticas de Extensão  

As ações acadêmico-administrativas para a extensão estão em conformidade com as 

políticas estabelecidas, considerando práticas efetivas para a melhoria das condições 

sociais da comunidade externa, com garantia de divulgação no meio acadêmico, são 

estimuladas com programas de bolsas mantidos com recursos próprios ou de 

agências de fomento e promovem práticas reconhecidamente exitosas ou inovadoras. 

A Instituição adota como políticas de extensão: 

a) o fortalecimento das ações de atividades de extensão, através de 

programas e projetos integrados dos diferentes cursos da Instituição, 

com foco no incremento das parcerias com iniciativas públicas e 

privadas e na interiorização da educação superior; 

b) a oferta de cursos e serviços à comunidade, tais como o 

aperfeiçoamento profissional, independentes dos cursos formais de 

graduação e pós graduação, que venham a agregar valor técnico-

profissional, qualificação, ou outros valores entendidos como 

pertinentes aos cidadãos. 

Além disto, a extensão como forma de educação superior, estará focada no que 

preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (1996), em seu Art. 43. Além 

do mais, a FMB entende também a extensão a partir da Resolução Nº 7, de 18 de 

dezembro de 2018, a saber:   

 

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 

curricular e à organização da pesquisa, 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 pesquisa (Art. 3º) 
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Este quadro contempla o entendimento da FMB no que se refere às suas políticas 

institucionais, que passa a regulamentar. Regulamentação dos cursos ou atividades 

de extensão. 

 

FACULDADE DO MACIÇO DO BATURITÉ – FMB 

CONSELHO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO – CONAP 

 

 

Dispõe Sobre a Regulamentação da Extensão. 

1 – O Entendimento de Extensão Acadêmica 

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz 

curricular e à organização da pesquisa, 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 pesquisa. 

Com efeito, este entendimento vai ao encontro do que estabelece a Resolução Nº 7, 

de 18 de Dezembro de 2018, que em seu anexo, traz o quadro de conceitos de 

referência para as bases de dados do Ministério da Educação sobre educação 

superior. No item 8º, traz o entendimento das atividades extensionistas, segundo sua 

caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, e descritos nas 

seguintes modalidades: I - programas; II - projetos; III - cursos e oficinas; IV - eventos;  

V - prestação de serviços. 

 

De igual valia o entendimento que ora se apresenta da extensão acadêmica, também 

se alinha fidedignamente ao que preceitua o Art. 43, inciso VII, da Lei 9.394/96: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade                             [...] 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

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

tecnológica geradas na instituição. [Sem grifos no original]. 

 

Decorre que os programas de extensão ofertados são de abrangência da educação 

superior e abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos nas normas 

interna da FMB, conforme preceitua o Art. 44, inciso IV, Lei 9.394/96, in verbis: 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: [...] 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

em cada caso pelas instituições de ensino. [Sem grifos no original]. 
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Como se denota, por meio dos Art. 43 e 44, o Poder Público remete a modalidade de 

extensão à autonomia da FMB, uma vez que o atendimento aos requisitos se refere a 

um conjunto de regras próprias produzidas pela FMB.  Sendo esta Instituição de 

Ensino Superior credenciada pelo Poder Público, verifica-se que o disposto nestes 

artigos lhe isenta de autorização prévia deste Poder para oferecer programas e 

atividades de extensão em todo Território Nacional.  

Isto fica muito claro ao se deparar com a expressão “aberta à participação da 

população e “[...] que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições [...]”. De 

outro viés o próprio MEC/Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior (SERES), afirma:   

[...] Tais cursos podem ser ofertados em qualquer região do país, não apenas 

no local da sede da instituição, uma vez que para a oferta de cursos de 

aproveitamento não há delimitação de espaço geográfico na legislação educacional.  

Para efeitos legais os cursos em comento são considerados cursos livres, ou seja, 

não passíveis de regulamentação por esta pasta ministerial. [Sem grifos no original]. 

(INFORMAÇÃO N0 05/2013/NRSCGL/DPR/SERES/MEC). 

Deste contexto em que se insere a extensão filtra-se que esta se insere na educação 

superior, não se limita a barreiras ou fronteiras geográficas, pode ser ofertada a 

candidatos que atendam aos requisitos da FMB e objetiva a formação tanto intelectual 

como profissional do cidadão, podendo ser ofertada somente por FMB credenciada 

pelo MEC. 

 

2 – Das Diretrizes da Extensão  

Art. 1º. A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à 

matriz curricular e à organização da pesquisa, 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 pesquisa.  

Art. 2º. As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: I - 

programas; II - projetos; III - cursos e oficinas; IV - eventos; V - prestação de serviços. 

Art. 3º. O Curso de Extensão é um conjunto articulado de ações pedagógicas de 

caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância, planejado para atender 

demandas da sociedade e necessidades de aquisição, atualização e aperfeiçoamento 

de conhecimento de jovens e adultos, independentemente do nível de escolaridade e 

formação.  
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Art. 4º. O Curso de Extensão deve ser ministrado por profissionais com formação 

superior. Em casos especiais, os cursos poderão ser ministrados por profissionais não 

titulados, de notório conhecimento comprovado por meio do curriculum vitae.  

Art. 5º. Os Cursos de Extensão oferecidos pela FMB estão sujeitos à ordenação geral 

estabelecida no presente regulamento. 

Art. 6º. Os Cursos de Extensão caracterizam-se como de curta, média e longa 

duração. 

Art. 7º. Para os efeitos deste regulamento, entende-se como: 

I – CURSO DE CURTA DURAÇÃO – aquele que objetiva principalmente oferecer 

noções introdutórias em uma área especifica do conhecimento. Possui carga horária 

de 40 horas e não demanda escolaridade mínima. 

II – CURSO DE MÉDIA DURAÇÃO – objetiva principalmente aprimorar ou aprofundar 

habilidades técnicas em uma área do conhecimento e se destina a profissionais 

graduados e a alunos com ensino médio completo. Possui carga horária máxima de 

120 horas e demanda formação em nível fundamental e/ou médio. 

III – CURSO DE LONGA DURAÇÃO – objetiva principalmente atualizar e ampliar 

conhecimentos, habilidades ou técnicas em uma área do conhecimento. É destinado 

à comunidade em geral. Possui carga horária em torno de 400 horas. Demanda 

formação em nível médio e/ou superior. 

3 – Objetivo 

Art. 8º. A FMB, em sua política de extensão, visa tornar acessível à sociedade o 

conhecimento que acumula, sistematicamente, pela articulação entre ensino e 

pesquisa, suprindo as demandas culturais e sociais da comunidade, numa dimensão 

ética, solidária e transformadora. 

Art. 9º. A FMB tem por objetivo elaborar programas, projetos de cursos, cursos, 

oficinas, eventos e prestação de serviços para ampliar as oportunidades educacionais 

de interessados na aquisição, atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos, 

observada a demanda de mercado. 

4 – Proponente 

Art. 10º. Poderão ser proponentes docentes e técnicos administrativos da FMB, outras 

IES em parceria, e comunidade. 

5 – Da Inscrição Para o Processo Seletivo 

Art. 11º. A inscrição para o processo seletivo do Curso de Extensão deverá ser feita 

na coordenação de Cursos Extensão, na forma do edital do curso. 

Parágrafo Único. Neste ato o candidato receberá o edital do processo seletivo bem 

como a documentação comprobatória de sua inscrição. 

6 – Da Realização do Processo Seletivo 
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Art. 12º. O processo seletivo do Curso de Extensão deverá ser realizado em data, 

local e horário definidos no edital. A realização deste processo se dará por meio de 

provas ou outros meios de avaliação definidos no edital. 

7 – Da Aprovação no Processo Seletivo 

Art. 13º. Os candidatos aprovados ou reprovados no processo seletivo deverão ser 

comunicados, formalmente, de acordo com o disposto no edital.  

8 – Da Matrícula no Curso de Extensão 

Art. 14º. A matrícula dos candidatos aprovados deverá ser feita na Secretaria 

Acadêmica em período fixado no edital. 

Parágrafo Único. Os documentos necessários ao ato da matrícula deverão constar 

do edital.  

9 - Do Acompanhamento e da Avaliação 

Art. 15º. Cabe à Coordenação dos Cursos de Extensão acompanhar e avaliar a 

execução das atividades de todos os Cursos de Extensão.  

10 - Da Certificação 

Art. 16º. A Coordenação de Extensão expedirá certificados aos ministrantes e aos 

participantes dos cursos de Extensão.  

§ 10.  A certificação dos cursos de Extensão será expedida de acordo com os 

seguintes critérios: 

I - Inscritos que comprovem frequência mínima de 75% das atividades programadas 

e aproveitamento conforme avaliação estabelecida no plano de curso; 

II - Ministrante de disciplina que tiver seu relatório final aprovado pela Coordenação 

de Extensão. 

      § 20.  Todos os certificados deverão estar registrados em documento próprio, 

informatizado, numerado e arquivado. 

11 – Fluxograma da Extensão 

Art. 17º. As normas de operacionalização da extensão, sinteticamente, estão 

representadas na forma do fluxograma. 
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2.5.1 As ações acadêmico-administrativas que resultam das políticas de extensão 

As ações acadêmico-administrativas que resultam das políticas de extensão, podem 

serem assim expressas: 

1) Promover, semestralmente, eventos e cursos direcionados para a 

formação continuada e capacitação profissional definidos no 

planejamento anual da Instituição, a partir do perfil dos cursos de 

graduação e interesses da comunidade acadêmica e da sociedade local 

e circunvizinha. Estas promoções incluem: 

a) Fórum de debates;  

b) oficinas pedagógicas, oficinas de arte e cultura; 

c) Semanas Universitárias; 

d) Seminários;  

e) Palestras;  

2) Promover, anualmente, eventos de natureza social, cultural e artística, 

integrando a Faculdade e a comunidade, valorizando grupos artísticos e 

culturais da região; 

3) Prestar continuamente assessoria a empresas e entidades da 

comunidade através da Empresa Junior do Curso de Administração 

(Incubadora de Projetos), estabelecendo convênios. As assessorias 

compreendem entre outras ações:  

a) planos de negócios; 

b) projetos de pesquisa mercadológica; 

c) cursos de especialização de profissionais; 

d) consultoria organizacional; 

e) projetos e eventos específicos;  

f) Implantar cursos de extensão.  

Dito isto, segue quadro sintético das ações de extensão realizadas no Quadriênio 

2015 – 2019. 
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QUADRIÊNIO – 2015 2019 

 EVENTO ANO MODALIDADE OBJETIVO 

1  Didática, planejamentos 

e teorias da Educação  

2015 Curso Iniciar o processo de aprendizagem dos 

discentes da educação, os princípios da 

didática e do planejamento escolar. 

2 1º FMB Solidário 2015 Projeto Proporcionar ações de integração entre 

a comunidade acadêmica e a 

comunidade carente em geral 

3  I Semana da Pedagogia  2016 Evento Interagir o Curso de Pedagogia com os 

demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

4  1º Seminário de 

Educação Especial - 

TDAH e Discalculia 

2016 Evento Desenvolver as habilidades dos 

discentes, para reconhecer e trabalhar 

com crianças e adolescentes que 

permeiam estes Transtornos 

5 1º Workshop de 

Administração da FMB 

2016 Evento Apresentar aos Futuros Administradores 

as possibilidades da profissão  

6 Autismo e 

Neurolinguística 

2016 Curso Conhecer o que é o Transtorno Autista e 

Neurolinguística 

 

7 Workshop de Pedagogia  2016 Evento Apresentar aos Futuros Pedagogos as 

possibilidades da profissão  

8 Processo de 

aprendizagem em 

Ambientes Virtuais 

2016 Curso Trazer aos discentes a novas 

tecnologias em destaque para a 

aprendizagem 

9 Projeto - 2º FMB Solidário 2016 Projeto Proporcionar ações de integração entre 

a comunidade acadêmica e a 

comunidade carente em geral 

10 1ª Feira das Profissões  2016 Prestação de 

Serviços 

Levar a comunidade o que os discentes 

aprenderam em sala de aula, de acordo 

com cada CURSO, fazendo um serviço 

de Utilidade pública 

11 Introdução ao 

empreendedorismo 

2016 Curso Focando na identidade empreendedora 

do Curso de Administração, Este Curso 

PROPOE desenvolver os primeiros 

passos do empreendedorismo aos 

discentes 

12 Formação em educação 

Infantil 

2017 Curso Apresentar aos profissionais e Futuros 

Profissionais da educação as melhores 

práticas de como desenvolver um bom 

trabalho na educação Infantil 
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13 Brincadeiras e jogos 

infantis 

2017 Curso e Oficina Mostrar as possibilidades que a 

ludicidade propõe no dia a dia da 

aprendizagem das crianças 

14 2º Workshop de 

administração tecnicas 

de gestão 

2017 Evento O Administrador como empreendedor 

precisa ser um bom gestor então, este 

evento visa apresentar ferramentas de 

gestão e Liderança, para os futuros 

administradores e comunidade  

15 I Seminário de 

Psicopedagogia 

2017 Evento Demonstrar a importância do 

Psicopedagogo no convívio escolar e 

sua importância no ciclo Escola e 

Família 

16 II Semana da pedagogia 2017 Evento Interagir o Curso de Pedagogia com os 

demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

17 I Semana da 

Administração 

2017 Evento Interagir o Curso de Administração com 

os demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

18  I Semana do meio 

ambiente 

2017 Evento Desenvolver a consciência ambiental da 

comunidade acadêmica e desenvolver o 

senso de preservação no Maciço de 

Baturité 

19 Alfabetização e 

letramento 

2017 Curso Analisar de forma clara as didáticas e 

metodologias utilizadas para a produção 

do conhecimento de crianças na área da 

alfabetização e do letramento 

20 Aula de Campo - 

Educação Ambiental 

2017 Curso A aula de campo com o intuito de criar a 

Oficina de Educação Ambiental dentro 

do Maciço de Baturité, Objetiva 

DESENVOLVER a pratica ambiental 

aos discentes 

21 2º Seminário de 

Educação Especial - 

Metodologias para o 

ensino 

2017 Evento Desenvolver de forma clara, 

metodologias de ensino para crianças e 

adolescentes que necessitem cuidados 

especiais 

22 I Administrar 2017 Evento Proporcionar aos futuros 

administradores palestras de cases de 

sucesso, para desenvolver o senso 

empreendedor do curso 

23 Transtorno do Espectro 

Autista - TEA 

2017 Evento Entender de forma teórica o que é o 

TEA e como trabalhar com crianças e 

adolescentes com este transtorno 

24 3º FMB Solidário 2017 Projeto Proporcionar ações de integração entre 

a comunidade acadêmica e a 

comunidade carente em geral 
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25 I Ciclo de palestra 

Teologia - A reforma 

Protestante 

2017 Evento Analisar de forma histórica e teológica o 

processo que levou a Reforma 

Protestante na visão de Martin Lutero 

26 I Semana da Teologia - 

500 anos de reforma 

Protestante 

2017 Evento Interagir o Curso de Teologia com os 

demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

27 2ª Feira das Profissões 2017  Prestação de 

Serviço 

Levar a comunidade o que os discentes 

aprenderam em sala de aula, de acordo 

com cada CURSO, fazendo um serviço 

de Utilidade pública 

28 Autismo e 

Neurolinguística 

2017 Curso Conhecer o que é o Transtorno Autista e 

Neurolinguística 

29 Conhecendo LIBRAS 2018 Curso Como requisito para os cursos de 

licenciatura, este curso introdutório a 

LIBRAS versa em MOSTRAR de forma 

Lúdica a necessidade e importância do 

conhecimento desta linguagem inclusiva 

30 TDAH e Discalculia 2018 Curso Aprimorar o conhecimento de inclusão 

de crianças com TDAH e Discalculia 

31 3º Seminário de 

Educação Inclusiva – 

TEA 

2018 Evento O Olhar sobre o TEA vem sendo trazido 

a público pelos meios de comunicação e 

a comunidade acadêmica traz de forma 

TEORICA as causas e cuidados que se 

deve ter com os PCD´s com este 

transtorno 

32 Workshop de Educação 

inclusiva  

2018 Evento A Cada dia a educação inclusiva ganha 

mais espaço no meio acadêmico e o 

Workshop de Educ. Inclusiva vem para 

MOSTRAR o que, como, e o que fazer 

ao identificar uma criança com a 

necessidade de inclusão. 

33 III Semana da Pedagogia 2018 Evento Interagir o Curso de Pedagogia com os 

demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

34 II Semana da 

administração 

2018 Evento Interagir o Curso de Administração com 

os demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

35 Workshop de Gestão de 

Pessoas  

2018 Evento Apresentar aos Futuros Tecnólogos em 

Gestão de pessoas as possibilidades da 

profissão  

36 Aula de campo - 

Logística (Porto do 

Pecém) 

2018 Projeto A aula de campo com o intuito de criar a 

Oficina de Logística e Cadeia de 

Suprimentos, Objetivando 
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DESENVOLVER a OPERACIONAL aos 

futuros gestores  

37 II Ciclo de Palestras 

Teologia - Teologia e 

meio Ambiente 

2018 Evento Trazer aos discentes e comunidade uma 

visão holística da teologia e o ambiente 

pós-moderno que vivemos  

38  Introdução a 

Psicopedagogia  

2018 Curso Mostrar aos educadores e futuros 

educadores a Psicopedagogia e todas 

as suas áreas de atuação 

39 I Semana da Assistência 

Social 

2018 Evento Interagir o Curso de Serviço Social com 

os demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

40 Palestra Como analisar o 

mercado 

2018 Evento Demonstrar aos alunos de Ciências 

Contábeis a realidade do mercado e 

onde o Contador se encaixa neste 

processo  

41 Palestra de Neuro 

psicopedagogia 

2018 Evento Mostrar aos discentes a importância de 

novas ciências e atividades no dia a dia 

da profissão do educador e 

Psicoeducador. 

42 Aula Inaugural Direito 2018 Evento Abertura da Primeira Turma do Direito 

na FMB - Mostrar o que é o Universo do 

Direito e suas ramificações 

43 Introdução a Libras 2018 Curso Desenvolver a pratica da Língua 

Brasileira de Sinais, para os discentes e 

Comunidade 

44 Audiência de Custódia 2018 Curso Analisar de forma Analítica o processo 

de Custódia, despertando as 

experiências para os alunos dos cursos 

de Direito e Serviço Social. 

45 II Administrar 2018 Evento Proporcionar aos futuros 

administradores palestras de cases de 

sucesso, para desenvolver o senso 

empreendedor do curso 

46 Novo paradigma da adv. 

previdenciária em face ao 

INSS DIG 

2018 Evento Entender de forma clara o processo 

previdenciário no ambiente Digital 

47 Brincadeiras Inclusivas  2018 Curso Mostrar as possibilidades que a 

ludicidade propõe no dia a dia da 

aprendizagem das crianças 

48 I Semana do Direito 2018 Evento Interagir o Curso de Direito com os 

demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

49 Carreiras Jurídicas  2018 Evento Mostrar de forma pratica a carreira 

Jurídica.  
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50 4º FMB Solidário 2018 Projeto - Proporcionar ações de integração entre 

a comunidade acadêmica e a 

comunidade carente em geral 

51 Seminário E-social 2018 Curso Auxiliar os futuros contadores na pratica 

do novo programa do Governo Federal 

52 Psicologia e Diversidade 2018 Curso Esclarecer de forma sintética o 

pensamento psicológico e o 

entendimento da diversidade de 

pensamentos e costumes 

 

53 3ª feira das Profissões 2018 Prestação de 

Serviço 

Levar a comunidade o que os discentes 

aprenderam em sala de aula, de acordo 

com cada CURSO, fazendo um serviço 

de Utilidade pública 

54 II Semana da Teologia  2018 Evento Interagir o Curso de Teologia com os 

demais cursos da Faculdade e 

desenvolver a participação dos 

discentes no processo de aprendizagem 

55 Educação em Direito 

Humanos 

2018 Evento Desenvolver o conhecimento dos 

direitos humanos, na perspectiva da 

Educação 

56 III Semana da Teologia 2019 Evento Trazer a lume que a teologia não está 

“presa” em seu ambiente de atuação, 

igrejas, instituições paraeclesiásticas, 

mas que pode e está envolvida direta ou 

indiretamente em outros saberes e que 

ajudou em seu desenvolvimento.  

57 Capacitação de 

Multiplicadores para 

implantação e utilização 

do prontuário SUAS 

2019 Oficina Promover discussão sobre a 

centralidade do trabalho articulado entre 

rede de serviços no trabalho com as 

famílias 

58 V Semana da Pedagogia 2019 Evento Propiciar oportunidades para a 

socialização e discussão de estudos e 

experiências relacionados ao tema 

abordado na palestra, na perspectiva 

democrática de construção do 

conhecimento. 

59 O que um pedagogo faz? 2019 Evento Ampliar o campo de Compreensão dos 

alunos e professores acerca da atuação 

do pedagogo, contribuindo para o 

fortalecimento institucional dos cursos e 

para a melhoria do desempenho 

docente e discente.  

60 Semana da 

Administração 

2019 Evento Proporcionar aprendizagem de 

empreendedorismo, incentivo a leitura e 

despertar da responsabilidade social, 

junto a comunidade a local. 
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61 Feira das Profissões na 

praça -Administração  

2019 Prestação de 

Serviços 

Apresentar o curso de maneira criativa, 

mostrando os pilares da administração 

com o incentivo a leitura. 

62 Aula de campo para sede 

do Conselho regional de 

Contabilidade do Ceará 

2019 Projeto Aproximar os alunos dos profissionais 

atuantes no mercado, conhecer a 

dinâmica das modernas empresas 

contábeis , visualizar na prática as 

rotinas conhecidas na teoria, aprofundar 

as obrigações e éticas da profissão 

levadas a público pelo CRC- Ce  

63 Caravana do Consumidor  2019 Prestação de 

Serviços 

Desenvolver a capacidade de trabalhar 

em grupos formados por profissionais 

do Direito. 

64 Lançamento do Livro 

“Entre a ilha e o Rio” 

2019 Evento Apresentar aos alunos a importância 

dos estudos 

65 Aula Magna do Direito 2019 Evento Mostrar ao acadêmicos de direito que 

conhecer os institutos tornou-se atributo 

quase obrigatório. 

66 A mulher no Mundo 

Jurídico: Destaques e 

Desafios  

2019 Evento Aceitar a diversidade e o pluralismo 

social, estudar a história do direito 

feminino brasileiro, compreender o 

princípio de igualdade. 

67 Reforma Previdenciária 

Brasileira: Quais os 

impactos para o 

trabalhador e para a 

advocacia? 

2019 Evento Compreender as principais alterações 

propostas pela reforma aduzida.  

68 Reforma Trabalhista: 

Aspectos e impactos 

2019 Evento Provocar discursão sobre a real 

necessidade da reforma, nos termos 

propostos, seus pontos positivos e 

negativos e como o trabalhador e a 

advocacia serão impactados.  

69 Visita ao complexo 

Penitenciário Cearense 

2019 Projeto Provocar discursões sobre a efetividade 

do Sistema Penitenciário, o Direito 

Penal Brasileiro, os Direitos Humanos 

Fundamentais , a importância da 

psicologia Jurídica 

 

2.5.2. Programa de Bolsas para a Extensão  

A FMB mantém programas de extensão com objetivo de atendimento à 

comunidade. Destaca-se o Programa de Extensão Brinquedoteca em Ação. Neste 

programa, os discentes passam por seleção e após aprovados passam por 

capacitação e recebem bolsas para atender a comunidade. Doravante, denominados 

de brinquedista, realizam atendimento a comunidade com bolsas e/ou descontos nas 

mensalidades. 
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2.6 Política de Pesquisa (Iniciação Científica) 

Referente à política de pesquisa (iniciação científica), a FMB se organiza na 

forma de Faculdade e, como tal, não tem compromisso legal com a produção de 

conhecimentos por intermédio das atividades de pesquisa institucionalizadas. 

Contudo, sabedora da importância da pesquisa e da cultura investigativa também 

como processo de aprendizagem incentiva, tanto docentes como discentes, a 

desenvolverem projetos de pesquisas e demais produções científicas, tecnológicas, 

atividades técnicas, culturais ou artísticas, que possam estar vinculadas ao ensino, ou 

seja, são práticas acadêmicas voltadas à produção e à interpretação do 

conhecimento. 

2.6.1 A Iniciação Científica 

A iniciação científica na FMB ocorre através do Programa de Iniciação 

Científica, já implantado pelo Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisa. O Programa 

de Iniciação Científica fundamenta-se na implantação de projetos de iniciação 

científica, orientados por docentes, semestralmente, que visam estimular na 

graduação a cultura investigativa.   

Nos cursos de graduação, a iniciação científica encontra-se implantada através 

dos componentes curriculares, a saber: metodologia do trabalho científico, os 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), os Projetos Interdisciplinares, Projetos 

Integradores e as Práticas Avançadas. Estes componentes curriculares estimulam a 

cultura investigativa que é essência da construção do conhecimento científico. 

Por fim, o Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) apresenta-se como outra 

política institucional de estímulo à iniciação científica. Realizado anualmente, o SEMIC 

integra todos os cursos de graduação que, por sua vez, tem a oportunidade de 

apresentar os resultados na iniciação científica e discutir as formas de interpretação e 

construção do conhecimento. 

2.6.2 A Inovação Tecnológica 

A inovação tecnológica refere-se ao processo de invenção, adaptação, 

mudança ou evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o 

trabalho das pessoas. O Projeto Inovando e Empreendendo estimula os discentes na 

criação de aplicativos. Via de regra, os discentes desenvolvem aplicativos para 

startups. Já na esfera da oferta dos cursos de graduação, as práticas de Revisões 

com QR Code é outra prática inovadora de adaptação das inovações tecnológicas ao 

ensino. 

2.6.3 O desenvolvimento artístico e cultural 

As expressões artísticas e culturais constituem marcos identitários das 

realidades regionais e locais. A partir dessa premissa, a FMB entende que o estímulo 

ao desenvolvimento cultural e artístico, se torna importante variável de 
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reconhecimento das culturas regionais e locais. Este se dá através de ações de 

extensão, de componentes curriculares e projetos sociais.  

A FMB através das atividades de extensão, por meio de cursos, oficinas, 

serviços, dentre outros, estimula ações de desenvolvimento artístico e cultural na 

Região do Maciço de Baturité e localidades onde estão inseridos seus polos de apoio 

presencial.  

Nos cursos de graduação, a oferta de disciplinas como Fundamentos e 

Metodologia das Atividades Culturais e Artísticas proporcionam o desenvolvimento de 

uma consciência que valoriza a arte e a cultura em suas diversas expressões. 

O Projeto FMB Arte-Cultura seleciona trabalhos de artísticas regionais e locais. 

Os selecionados podem ter cessão de espaços nas instalações da FMB para a 

divulgação de trabalhos, apoio nas mídias da FMB e incentivos financeiros para a 

promoção de seus trabalhos.    

2.6.4 As linhas de pesquisa institucionalizada ou de iniciação científica na FMB 

 A FMB constituiu duas grandes linhas de pesquisa (iniciação científica) em seus 

cursos de graduação: a) empreendedorismo e desenvolvimento regional e b) mundos 

do trabalho. Além dessas linhas gerais, cada curso desenvolve grupos de trabalho 

que expressam as identidades de cada curso e os diferenciam dentro de suas áreas. 

2.6.5 As linhas trabalhos transversais que envolvem pesquisas 

A FMB constituiu também 3 (três) grandes linhas de pesquisa (iniciação 

científica) transversais a todos os cursos de graduação: educação das relações 

étnico-raciais, educação ambiental e educação em direitos humanos. Essas linhas 

encontram culminância nos Seminários de Iniciação Científica (SEMIC). Em suas 3 

(três) primeiras versões, cada SEMIC priorizou tais temáticas e todos os cursos de 

graduação induziram as práticas de iniciação científica tais temáticas.   

2.6.6 A divulgação dos resultados para a Comunidade 

Os resultados das práticas de iniciação científica na FMB são divulgados de 

diversas formas. Destacam-se as Revistas On Line, os Boletins Mensais de 

divulgação no site e mídias oficias da IES e principalmente através das atividades de 

extensão. Em outras palavras, os resultados (ou achados) das iniciações científicas 

não se encerram neles mesmos. Pelo contrário, a partir da indissociabilidade do tripé 

ensino - pesquisa (iniciação científica) - extensão, a FMB não apenas divulga, mas 

proporciona a comunidade acesso aos benefícios e a interpretação do conhecimento 

construído em seus cursos de graduação e pós-graduação. 

2.6.7 Programas de bolsas Iniciação Científica 
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A FMB possui o Programa de Iniciação Científica (PIC) que a cada semestre 

seleciona projetos de iniciação científica submetidos ao Núcleo de Iniciação Científica 

e Pesquisa (NUICP). O NUICP analisa os projetos submetidos e, quando aprovados, 

os docentes e discentes envolvidos podem receber recursos financeiros, materiais e 

humanos para sua realização.   

2.6.8 Práticas inovadoras 

Destaca-se como práticas inovadoras ações que a FMB encontrou para instituir 

uma ação de acordo com as necessidades da sua comunidade acadêmica e que são 

raras na região, no contexto educacional ou no âmbito dos cursos. Dessa forma, são 

práticas inovadoras os componentes curriculares dos cursos de graduação que 

articulam de forma clara a interdisciplinaridade, as necessidades da formação inicial 

e da comunidade acadêmica em geral. Salientam-se: Projetos Interdisciplinares 

(Cursos de Administração e Ciências Contábeis), Projetos Integradores (Curso de 

Gestão de Recursos Humanos), Pesquisa e Prática Pedagógica (Curso de Pedagogia 

Presencial e a Distância), Práticas Interdisciplinares (Curso de Direito), Seminários 

temáticos (Serviço Social) e Práticas Avançadas (Curso de Teologia, presencial e a 

distância).    

2.6.9 Ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação científica, a 

inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural. 

Para o período deste PDI estão previstas as seguintes ações:  

a) Continuar a implementação do Núcleo de Iniciação Científica e 

Pesquisa, estabelecendo normas e competências; 

b) Definir e implementar semestralmente os projetos de iniciação científica 

inerentes às disciplinas curriculares respectivamente; 

c) Desenvolver anualmente projetos de pesquisa inerentes às linhas de 

pesquisa definidas.  

d) Realizar anualmente o Seminário de Iniciação Científica – SEMIC, 

oportunizando aos alunos apresentarem trabalhos de Iniciação 

Científica; 

e) Institucionalizar os Conselhos Editoriais por Curso de Graduação; 

f) Criar Revistas Eletrônica Semestrais de Publicações por Curso de 

Graduação. 

2.7. Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, 

da Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural, e Ações 

Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-

Racial 
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Estas políticas institucionais estão descritas como seguem. 

2.7.1 Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade 

As políticas da FMB voltadas à diversidade são trabalhadas de forma 

multidisciplinar em disciplinas que comportam especificamente conteúdos voltados à 

diversidade, assim como de forma transversal nas demais disciplinas. 

São trabalhadas também nas atividades e projetos de extensão com 

participação dos cursos de graduação através da realização de eventos tais como: a 

difusão da cultura afro-brasileira, discussão e conscientização sobre o meio ambiente 

bem como produção artística e ao patrimônio cultural. 

A FMB vem desenvolvendo projetos e eventos sobre diversos temas voltados 

à diversidade, tais como: a II Semana do Serviço Social que teve como tema 

“Assistentes Sociais no combate ao Racismo, essa luta é de todos nós!” e contou com 

a presença dos alunos do curso de serviço social e de outros cursos da IES, 

profissionais da região e a comunidade externa, Tivemos também o evento em 

comemoração ao dia da consciência negra, uma iniciativa do curso de Pedagogia que 

se expandiu para a comunidade interna e externa, e ainda podemos destacar o nosso 

I Seminário de Iniciação Científica – SEMIC, que teve como tema “Educação das 

Relações Étnico-Raciais: Desafios e Possibilidades”, onde os discentes tiveram a 

oportunidade de apresentar, refletir e debater sobre assuntos referentes ao tema, 

também contamos com a presença da comunidade externa. Nesse contexto, busca-

se potencializar o entendimento e a compreensão da comunidade sobre as questões 

voltadas à diversidade.  

Além do exposto, a FMB não faz qualquer distinção no que se refere à 

diversidade. Ou seja, entende a diversidade como uma multiplicidade, uma variedade, 

pluralidade, que transcende o gênero ou o fulcro de qualquer que seja o evento a ser 

considerado. As ações que desenvolve sobre diversidade são devidamente 

acompanhadas pelas coordenações de curso, iniciação científica e extensão.  

2.7.2 Políticas Institucionais Voltadas ao Meio Ambiente 

As políticas de institucionais voltadas ao meio ambiente serão contempladas 

de forma transversal e multidisciplinar na forma do Decreto 4.281 de 25 de junho de 

2002, que: 

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental, e dá outras providências. (...) 

Art. 5º Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, observando-se: 

I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e 

permanente; e 
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II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores. 

 

Com efeito os conteúdos, competências, atitudes e valores a serem desenvolvidos 

nos cursos que são oferecidos pela FMB, no que concerne à educação ambiental e 

demais questões voltadas ao meio ambiente, são tratados em item próprio, de acordo 

com a autonomia da Instituição.1 Estarão contemplados especificamente no PPC de 

cada curso de graduação. 

Estes conteúdos curriculares, preliminarmente, estão inclusos diretamente em 

disciplinas que os comportam ou se apresentam distribuídos de forma transversal em 

todas as outras disciplinas: 

a) diferentes abordagens do pensamento ecológico;  

b) Decreto 4281 de 25 de junho de 2002 – Lei 9.795 de 27 de abril de 1999; 

c) Principais métodos e índices de avaliação de impactos ambientais;  

d) a política nacional do meio ambiente; 

e) Legislação ambiental no Brasil. 

Destaca-se também, que a FMB adotou uma política de gestão socioambiental 

através da utilização de placas fotovoltaicas. Estas apresentam os menores impactos 

ambientais, quando comparados com outras fontes de energia. A FMB é a única 

instituição na região a adotar tal prática. Ressalta-se que a FMB está inserida em uma 

área de preservação ambiental e, dessa forma, assume como política institucional 

práticas de respeito e valorização do meio ambiente. 

2.7.3 Políticas Institucionais Voltadas à Memória Cultural 

A FMB tem implantadas atividades institucionais no que se refere à memória 

cultural. Entende que memória cultural é constituída por heranças simbólicas 

materializadas em textos, ritos, monumentos, celebrações, objetos, escrituras 

sagradas e outros suportes memônicos que funcionam como gatilhos para acionar 

significados associados ao que passou.  

Além disso, remonta ao tempo mítico das origens, cristaliza experiências 

coletivas do passado e pode perdurar por milênios. As ações que desenvolve sobre 

diversidade são devidamente acompanhadas pelas coordenações de curso, iniciação 

científica e extensão. 

São exemplos de ações que a FMB desenvolve sobre memória cultural: 

destacar os eventos de extensão como eventos de comemoração em alusão ao Dia 

de Zumbi e da Consciência Negra, realizado no ano de 2018 com o tema: rupturas e 

 
1 O Decreto 4.281 de 25 de junho de 2002 encontra-se disposto no anexo III. 
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permanências – o negro na sociedade brasileira no século XXI. Também podemos 

citar momentos realizados na IES em comemoração ao Dia do índio, dentre outros. 

A FMB disponibiliza suas instalações para a sociedade civil, em geral, como 

forma de promoção e estímulo a ações de conservação da memória local e regional.  

2.7.4 Políticas Institucionais Voltadas à Produção Artística e do Patrimônio Cultural 

A FMB tem implantadas atividades institucionais no que se refere à produção 

artística. Estas ações estão devidamente acompanhadas pela coordenação do Núcleo 

de Atividades Complementares e Extensão (NACEX), ou quando for o caso de vínculo 

direto a um curso de graduação é acompanhada pela coordenação de curso. 

São exemplos de ações que desenvolve sobre produção artística a 

apresentação de danças do Grupo Red Boys, um grupo formado por jovens da região, 

mais precisamente da cidade de Itapiúna, estão frequentemente realizando 

apresentações em eventos realizados na IES. Também podemos destacar o incentivo 

às peças teatrais do artista da região, Jeovane Fraga, que desenvolveu a 

apresentação de peças na região tais como “A usuária do SUS”, “Tomara que dê 

certo” e recentemente “Dona Martinalda: a vizinha fofoqueira”. 

A FMB tem implantadas atividades institucionais no que se refere ao patrimônio 

cultural. Entende patrimônio cultural como um conjunto de bens materiais e/ou 

imateriais, que contam a história de um povo através de seus costumes, comidas 

típicas, religiões, lendas, cantos, danças, linguagem superstições, rituais, festas. Uma 

das principais fontes de patrimônio cultural está nos sítios arqueológicos que revelam 

a história de civilizações antiquíssimas.  

Através do patrimônio cultural é possível conscientizar os indivíduos, 

proporcionando aos mesmos a aquisição de conhecimentos para a compreensão da 

história local, adequando-os à sua própria história.  Estas ações também são 

devidamente acompanhadas pelo NACEX extensão, ou quando é o caso de vínculo 

direto a um curso de graduação é acompanhada pela coordenação de curso. 

O Projeto FMB – Arte e Cultura têm como característica o estímulo as 

expressões artísticas e culturais locais e regionais, através de apoio financeiro e/ou 

logístico a ações que tenham por finalidade a difusão das artes e expressões culturais. 

A FMB realiza ações constantes com a Comunidade Quilombola da Serra do 

Evaristo. Esta comunidade está inserida na Região do Maciço de Baturité, localizada 

em um ponto de difícil acesso, há 12 quilômetros da sede do Município de Baturité no 

Estado do Ceará, há cerca de 85 quilômetros de Fortaleza. O povoado é originado de 

populações negras que procuravam abrigo por causa da exploração sofrida em 

tempos de escravidão. Para muitos, a explicação para o nome do lugar ser Serra do 

Evaristo, estaria ligada a um morador antigo, provavelmente um índio, segundo 

contavam os pais, avós e outros encentrais de muitos moradores. Evaristo seria uma 

espécie de “mártir” local, figura indígena, guerreiro de tribo ou cacique, que lutou 

contra a exploração vinda da aristocracia da região de Baturité, em nome da 
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comunidade e que abrigou os primeiros negros que chegavam ao local. É muito 

interessante o registro da tradição antiga de respeito a moral local. 

Em suas ações, a FMB proporciona desde a formação continuada para 

professores da comunidade quanto proporciona em seus eventos, publicidade quanto 

a cultura desta comunidade e outras. 

2.7.5 Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos 

As ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos será 

contemplada por meio da Educação em Direitos Humanos. A temática referente à 

educação em direitos humanos é desenvolvida de forma multidisciplinar nas 

disciplinas que comportem conteúdos específicos e de forma transversal nas demais 

disciplinas na Resolução CNE de 30 de maio de 2012, que: 

 

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. (...) 

Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos 

na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá 

ocorrer das seguintes formas: 

I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 

tratados interdisciplinarmente;  

II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo 

escolar; 

III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. 

Parágrafo único. Outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos 

poderão ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas 

desde que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da Educação 

Nacional.  

 

Com efeito os conteúdos, competências, atitudes e valores a serem 

desenvolvidos nos cursos que serão oferecidos pela FMB, no que concerne à 

educação em direitos humanos, são tratados em item próprio, de acordo com a 

autonomia da Instituição.2 Estão contemplados especificamente no PPC de cada 

curso de graduação.  

Destacam-se, como exemplo, ações dos Cursos de Direito e Serviço Social na 

promoção da implementação dessa política institucional, a saber:  

a) A Leitura Liberta: projeto de iniciativa dos alunos do curso de Direito, este 

projeto foi pensado após a visita ao sistema penintenciário onde os alunos 

 
2 A Resolução CNE de 30 de maio de 2012, encontra-se disposta no anexo IV. 
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foram surpreendidos com o pedido de doação de livros vindo dos presos, é que 

a Lei Estadual nº 15.718/2015 estimulando a eduação e a ressocialização do 

apenado, autoriza a remição de pena através da leitura. Diante disso os alunos 

logo construíram esse projeto “A Leitura Liberta” com o intuito de arrecadas 

livros para doar aos apenados do Instituto Pricional Irmã Imelda Lim Pontes. 

b) Visita Técnica à Casa da Mulher Brasileira: visita realizada com os discentes 

do curso de Serviço Social da turma 01 e 02 onde objetivou-se a aproximação 

com a prática profissional diante das demandas existentes no contexto das 

mulheres que sofrem violência doméstica. 

c) Escola Contemporânea – convivendo com as diferenças: evento realizado 

durante a V Semana da Pedagogia com o objetivo de propiciar oportunidades 

para socialização e discussão de estudos e experiências relacionado ao 

tema, na perspectiva democrática de construção do conhecimento através de 

palestras e oficinas. 

d) Projeto Brinquedoteca – o projeto de extensão da brinquedoteca atende a 

crianças com necessidades educacionais especiais e autistas, contribuindo 

dessa forma para a materialização do princípio da inclusão.  

 

A promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial é princípio basilar 

na FMB que através dos seus cursos de graduação, extensão e pós-graduação vem 

materializando tais direitos e percepções da realidade. 

2.7.6 Ações Afirmativas de Defesa e Promoção da Igualdade Étnico-Racial 

As ações afirmativas de defesa e promoção da igualdade étnico-racial, bem como o 

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como também a história da 

cultura indígena, estarão focadas no desenvolvimento de conteúdos que serão 

trabalhados de forma multidisciplinar, como também, de forma transversal, na forma 

da Resolução CNE/CP 01 de 2004 e da Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que: 

 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. (...) 

Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro 

Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino 

e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades 

mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, 

recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

 

Com efeito os conteúdos, competências, atitudes e valores desenvolvidos nos 

cursos que serão oferecidos pela FMB, no que concerne à educação étnico-racial, 
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bem como o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana são tratados em item 

próprio, de acordo com a autonomia da Instituição.3 Estão contemplados 

especificamente no PPC de cada curso de graduação.  

Estas questões temáticas estão inclusas diretamente no conteúdo das 

disciplinas que as comportam. O tratamento dado a estas questões temáticas 

recepciona a mesma metodologia de aprendizagem normalmente destinada aos 

conteúdos entendidos como específicos, com aulas expositivas dialogadas, 

aprendizagem baseadas em evidências e outras. 

O que se espera da abordagem a estas questões temáticas é contribuir para 

consciência política e histórica da diversidade; o fortalecimento de identidades e de 

direitos; ações educativas de combate ao racismo e discriminações, postulados 

presentes nos termos abordados e em suas legislações específicas. As demais 

disciplinas do curso, abordarão o conteúdo de forma transversal. 

Os conteúdos curriculares, preliminarmente propostos são:  

a) Contextos e conceitos históricos sobre as relações raciais no Brasil para o 

ensino de História da África, Cultura Africana e Afro-brasileira; 

b) Os desafios nas relações raciais no Brasil; 

c) Educação para as relações étnico-raciais, conforme definido a partir da Lei 

10.639 de 09.01.2003; 

d) Educação e cultura. Discussão de processos formais de educação em contexto 

sócio-culturais diversos; 

e) Desigualdade racial no Brasil; 

f) A importância da valorização da diversidade étnico-racial na educação das 

relações étnico-raciais; 

g) As ações afirmativas na educação; 

h) Características das relações raciais. 

i) Contextos e conceitos históricos sobre as relações raciais no Brasil para o 

ensino de História da África, Cultura Africana e Afro-brasileira; 

j) Os desafios nas relações raciais no Brasil; 

k) Educação para as relações étnico-raciais, conforme definido a partir da Lei 

10.639 de 09.01.2003; 

l) Educação e cultura. Discussão de processos formais de educação em contexto 

sócio-culturais diversos; 

 
3 A Resolução CNE/CP 01 de 2004, bem como, o Parecer CNE/CP 003/2004 

encontram-se dispostos no anexo II. 
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m) Desigualdade racial no Brasil; 

n) A importância da valorização da diversidade étnico-racial na educação das 

relações étnico-raciais; 

o) As ações afirmativas na educação; 

p) Características das relações raciais. 

 

Em síntese, a FMB possui políticas institucionais que se traduzem em ações 

voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, e em ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial.  

Tais políticas se expressam no ensino dos cursos de graduação, na iniciação 

científica e na extensão. A FMB entende também que a interdisciplinaridade 

possibilidade que ensino, a iniciação científica e a extensão articulem-se em um todo 

coerente e ampliam as competências dos egressos. 

 

2.7.7 A transversalidade das políticas institucionais  

 Observa-se que tais políticas se encontram implantadas de forma transversal 

em seus cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. As disciplinas a seguir, 

traduzem na esfera do ensino suas políticas institucionais de valorização da 

diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e da igualdade étnico-racial. 

 

Nº COMPONENTES CURRICULARES CURSOS DE GRADUAÇÃO 

1 Educação Ambiental; 

Sociologia e Antropologia da Educação; 

Multiculturalismo e Diversidade Etnico-Racial, de 

Gênero, Sexual Religiosa e de Faixa Geracional; 

Política Educacional Brasileira e Direitos Humanos 

Fundamentais; 

Fundamentos e Metodologia das Atividades Culturais e 

Artísticas; 

Direitos Educacionais de Adolescentes e Jovens em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa; 

Educação Indígena e no Campo; 

Educação Inclusiva . 

Pedagogia 
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2 Fundamentos do Direito Publico e Privado e Direitos 

Humanos; 

Sociologia e Relações Étnicas; 

Gestão Socioambiental. 

 

Administração 

 

3 Introdução a Antropologia; 

Direitos Humanos; 

História da Cultura Afro Brasileira e Indígena; 

Educação e Meio Ambiente; 

Ética. 

Teologia 

 

4 Formação Sócio-Histórica do Brasil e Ceará 

Antropologia e Relações Étnico-Raciais; 

Direito e Legislação Social; 

Fundamentos do Direito Público e Privado e Direitos 

Humanos; 

Gestão Socioambiental. 

Serviço Social 

 

5 Fundamentos do Direito Público e Privado e Direitos 

Humanos; 

Sociologia e Relações Etnicas. 

Recursos Humanos 

 

6 Fundamentos do Direitos Público e Privado e Direitos 

Humanos; 

Direito Comercial e Legislação Societária; 

Direito Trabalhista e Legislação Social; 

Contabilidade e Responsabilidade Social; 

Contabilidade Ambiental. 

Ciências Contábeis 

 

7 Direito Ambiental e Urbanístico; 

Direito da Criança e do Adolescente. 

Direito 

 

 

 

A inserção destes componentes curriculares nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC) de Graduação ampliam competências profissionais dos egressos. 

Dessa forma, os egressos dos cursos da FMB, além das competências profissionais 

fundamentais para a atuação profissional, são estimulados a refletirem criticamente a 

realidade e buscarem soluções concretas para os desafios advindos da complexidade 

da realidade. 
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A iniciação científica está atrelada a atividade de ensino na FMB. Entende-se que a 

competência investigativa não deve ser dissociada das competências técnicas. Dessa 

forma, os Seminários de Iniciação Científica (SEMIC) da FMB, em suas três primeiras 

versões, tiveram respectivamente as seguintes temáticas: 

I - SEMIC: “Educação das Relações Étnico-raciais: desafios e possibilidades”; 

II – SEMIC: “Educação em Direitos Humanos: Promoção de uma cultura de 

respeito à dignidade humana”; 

III – SEMIC: “Meio Ambiente, Economia e Conservação: Ciência e Tecnologias 

em favor do Meio Ambiente” 

 

2.7.8. Mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade  

Diante das experiências de articulação do ensino com a iniciação científica, os 

resultados de tais avanços são transmitidos a comunidade de diversas formas, a 

principal é através da extensão. A FMB entende que a construção do conhecimento 

não deve ser algo que se encerra em si mesmo. Pelo contrário, diante dos desafios 

da realidade, os programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de 

serviços à comunidade pela FMB, dialogam de forma intensa com os resultados do 

ensino e da iniciação científica. 

As ações de extensão podem ser elencadas: a) Projeto Feira das Profissões: através 

dessa ação a FMB presta diversos serviços a comunidade, desde informações 

básicas sobre o mercado de trabalho à oficinas sobre violência doméstica, como fazer 

imposto de renda, etc; b) FMB - Solidário: o projeto aproxima a comunidade da IES. 

Já em sua quarta versão, a FMB proporciona momentos de integração da comunidade 

com atendimentos especializados, brincadeiras infantis e distribuição de brinquedos 

para crianças; c) Brinquedoteca para a Comunidade: d) Curso de Extensão em 

Autismo; e) Curso de Extensão em Libras. 

 

2.8. Política de Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social 

A FMB é conhecedora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

que se referem a um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para 

acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham 

paz e prosperidade. 

Estes objetivos podem ser assim enunciados: 

 

1) Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares. 
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2) Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável. 

3) Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-

estar para todos, em todas as idades. 

4) Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa 

e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos. 

5) Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas. 

6) Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento para todos. 

7) Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, 

sustentável e renovável para todos. 

8) Trabalho de decente e crescimento econômico - Promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

9) Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. 

10) Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos 

países e entre eles. 

11) Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

12) Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção 

e de consumo sustentáveis. 

13) Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes 

para combater a mudança climática e seus impactos. 

14) Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, 

e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15) Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e 

deter a perda da biodiversidade. 

16) Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. 
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17) Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável. 

Seis destes objetivos já vem sendo potencializado pela FMB diretamente, a saber:  

a) Educação de qualidade; 

b) Igualdade de gênero; 

c) Trabalho decente e crescimento econômico; 

d) Redução das desigualdades; 

e) Cidades e comunidades sustentáveis; 

f) Paz, justiça e instituições eficazes. 

 

A FMB vem realizando esses objetivos através da oferta de cursos de 

graduação com qualidade. Em suas políticas institucionais implementa ações de 

promoção de uma cultura de igualdade de gênero. São diversas as ações 

desenvolvidas pelos cursos, desde oficinas a cursos para a comunidade. Durante os 

meses de setembro, outubro e novembro, realiza em parceria com as prefeituras 

ações como Campanhas de conscientização da comunidade interna e externa, tais 

como Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, Feira das profissões, FMB 

– Solidário, Cursos de extensão, etc. 

Os outros 11 objetivos são trabalhados sempre de forma transversal com os 

alunos e, principalmente, nas ações de gestão da FMB. 

2.8.1 Síntese do desenvolvimento econômico de Baturité e Microrregião onde está 

inserida a FMB 

O comportamento da economia de Baturité e microrregião é medido pela 

variação de seu produto Interno Bruto (PIB), conforme apresentam-se os dados 

publicados.  

Segundo o IBGE (2018), Baturité e seu entorno, contemplam um salto de R$ 

(1.000) 667.708 em 2011 para 917.889 em 2015, equivalendo a um crescimento 

econômico na ordem de 8,3% ao ano, período 2011-2015, o que se aproxima a média 

anual brasileira que está em torno de 11,62% ao ano. 

O desenvolvimento sócio econômico da região do Maciço do Baturité mostra 

indicadores de atividades econômicas que se desenvolvem na agricultura, na indústria 

e nos serviços, com participação no PIB das atividades de serviço na ordem de 74% 

no período de 2011-2015. IBGE (2018), o que torna esta atividade a principal. 

Esta economia, no geral, que vem crescendo a uma taxa média anual de 8,3% 

ao ano aproximadamente, associada a uma população que, quantitativamente, 

apresenta-se no período 2010 - 2014, um crescimento, na ordem de 1% ao ano.  
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Este crescimento econômico gera demanda por pessoas escolarizadas em 

nível superior tanto para proceder ao magistério em seus diversos níveis, como 

também a atuação profissional em diversos segmentos esta economia, principalmente 

serviços, caso particular desta região.  

Deste entendimento resultou a opção da FMB, inicialmente, pelos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Administração e, posteriormente, os 

Gestão de Recursos Humanos, Teologia, Serviço Social, Direito e outros cursos em 

nível de expansão. 

Pelo fato de ser instituição de ensino superior, normalmente dada as suas 

especificidades já prestará contribuição tecnológica e cultural, uma vez que para suas 

atividades acadêmicas terá que se fundamentar em tecnologia de ponta com fulcro 

em procedimentos informatizados, atualizados recorrentemente, como também 

abordará para esta demanda, através de suas mais diversas disciplinas, contextos 

culturais e ambientais, como é o caso da cultura Afro, indígena, e da educação 

ambiental e, principalmente, a vinculação destas culturas à cultura regional já 

instalada. 

A consequência imediata deste contexto econômico, social, tecnológico e 

cultural é a necessidade de oferta de vagas no ensino superior. Neste sentido, a 

Faculdade do Maciço do Baturité se insere. Entende que é suficiente para se manter 

neste mercado disponibilizando cursos de graduação, pós graduação e extensão, e, 

quando for o caso, expandir sua oferta de vagas e/ou cursos. 

A FMB entende que com a oferta de seus cursos superiores está contribuindo, 

diretamente, para a satisfação dos objetivos de sustentabilidade citados: educação de 

qualidade; igualdade de gênero; trabalho decente e crescimento econômico; redução 

das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; paz, justiça e instituições 

eficazes. 

Deste contexto apresentado, entende-se que a Região de Baturité apresenta 

um bom crescimento econômico que, por sua vez, sugere o crescimento das IES para 

atender a demanda de mercado que é gerada por tal comportamento expansionista. 

Não resta dúvida que este crescimento é fruto do desenvolvimento econômico que 

impulsiona a região. Disto decorre no mesmo gradiente, a necessidade de acessos a 

cursos superiores de formação profissional, a formação de quadros vocacionados 

para atendimento das necessidades locais.  

A inserção regional, para contribuir com as demandas de desenvolvimento 

socioeconômico, tecnológico e cultural, se dá na Região de Baturité com os cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação. De fato, o desenvolvimento econômico 

também gera demandas tecnológicas e culturais.  

Este desenvolvimento gera demandas locais e regionais por ensino superior. 

Além disto, a população contempla os alunos no ensino médio que em 2014 contavam 

com 2.443 alunos matriculados e, em 2010, 1501, segundo o INEP(2016). Decorre 

que a taxa de crescimento foi de aproximadamente 13%. 
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A oportunidade e a necessidade são claras. A demanda pelo ensino superior 

observada pelos quantitativos de matrículas no ensino médio e a busca dos setores 

econômicos por pessoal qualificado aliado à carência de Instituições de ensino de 

nível superior potencializou o sentimento cidadão motivando o empreender. 

A Faculdade do Maciço do Baturité está estruturada para a oferta de cursos 

superiores nos termos da Lei n. 9.394/1996 (LDB), com a finalidade de desenvolver o 

ensino, a pesquisa na medida do possível e a extensão, buscando contribuir para a 

educação e desenvolvimento sócioeconômico e cultural da Região que está inserida.  

Resulta a necessidade de acessos a cursos superiores de formação 

profissional, a formação de quadros vocacionados para atendimento das 

necessidades locais e regionais. 

Em termos de desenvolvimento populacional, a população de Baturité cresceu 

1,0%, equivalente a taxa de crescimento populacional brasileira no mesmo período 

que foi em torno de 1,9%. (IBGE, 2014). Ainda em termos de escolarização bruta e 

líquida na educação superior, a região nordeste apresenta as menores taxas do país: 

18,4% e 9,4%, respectivamente, faixa etária de 18 a 24 anos. Brasil: 26,7% e 14,4%, 

respectivamente, mesma faixa etária. (INEP, Censo 2010).  

De fato, Baturité se insere nesta região e este quadro demanda inclusão social, 

demanda novas tecnologias e políticas, principalmente no que se refere à 

sustentabilidade e preservação ambiental. É tácita a necessidade destes jovens se 

inserirem num mercado de trabalho que requer formação superior, que lhes confere a 

condição de escolha pelas oportunidades sociais. Esta inclusão é a promoção da 

cidadania, o acesso às tecnologias existentes, ao desenvolvimento cultural, a 

preparação política para um cidadão comprometido com o seu papel social e a 

preservação ambiental.  

A consequência imediata deste contexto que gera demanda de 

desenvolvimento sócioeconômico é o potencial de inserção regional da FMB, 

considerando o município do Maciço do Baturité e sua região de abrangência.  

A inserção da FMB neste contexto caracterizou-se de forma satisfatória, por 

meio do cumprimento de seu PDI originário, período 2015-2018, pelo qual foram 

implantados pela FMB 08 (oito) cursos de graduação, 75 (setenta e cinco) cursos 

superiores de pós-graduação lato sensu, mais de 60 (sessenta) cursos e ações de 

extensão e a implantação de  32 (trinta e dois) polos de apoio presencial para o ensino 

na modalidade EaD. 

Sem dúvida, a FMB está contribuindo para as demandas de desenvolvimento 

socioeconômico, tecnológico e cultural da região, ou seja, desenvolvimento 

econômico a partir a formação de profissionais, intelectuais e cidadãos em nível 

superior que já estão atuando ou irão atuar nesta economia, potencializando a 

geração de empregos e renda, a produção de novas tecnologias ou a capacidade de 

absorção e utilização das tecnologias que ora se apresentam, como também, a 

apropriação e difusão do patrimônio cultural da região. Com isto a FMB proporciona 

também toda uma cultura instalada sobre redução das desigualdades, diversidade, 
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paz e justiça social, manejo de águas, manejo de terras, enfim possibilita dentre outros 

objetivos, o alcance de todos os objetivos entendidos pela ONU como voltados ao 

desenvolvimento econômico sustentável. 

2.8.2 A responsabilidade social  

A FMB, prevê que as ações de responsabilidade social da instituição sejam 

direcionadas para o atendimento das demandas da sociedade. A FMB procurará 

aproximar o estudante das discussões sobre natureza social, políticas públicas de 

inclusão social e defesa do meio ambiente e da memória do lugar, o que suscita a 

construção de uma postura cidadã. 

Para o MEC responsabilidade social é definida como: “[...] às ações da 

instituição (com ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e 

sustentável, considerando trabalhos, ações, atividades, projetos e programas 

desenvolvidos voltados à comunidade, objetivando a inclusão social, o 

desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida e da infraestrutura 

local.” (INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA 2017)  

De fato, as instituições de ensino superior se caracterizam por ação e prática 

social. Observam seu contorno, compreendem e assimilam os fenômenos, produzem 

as respostas às mudanças sociais. Preparam os estudantes para as complexidades 

que advém da vida humana e profissional. 

Nessa perspectiva, a FMB pensa seu programa de responsabilidade social, 

como uma tentativa de promover o processo de humanização, assim como, 

desenvolver ações sociais para a superação dos citados problemas, buscando 

atender diretamente a área de educação, agregando voluntários para a construção de 

cultura de responsabilidade social.  

Assim, propõem-se algumas metas: 

a) melhorar a qualidade das relações sociais, potencializando os 

mecanismos que elas se estabelecem, na integração entre comunidade 

acadêmica e sociedade, visando o fortalecimento e a promoção da 

dimensão humana; 

b) Implementar o programa de Responsabilidade Social. 

 

O programa de responsabilidade social integra projetos, ações e campanhas 

nas áreas específicas de atuação da FMB, assim como, diversos setores voltados 

para o atendimento das comunidades carentes, organizações públicas e privadas da 

cidade de Baturité e Região, contribuindo significativamente para fazer valer a 

cidadania. 

Em conformidade com os fundamentos filosóficos que norteiam os documentos 

oficiais da IES, esta tem como princípios a valorização e o respeito da qualidade da 

vida humana, valorização do conhecimento técnico-científico e cultural e patrimonial 
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da humanidade evidenciado nas políticas de responsabilidade social. Essas políticas 

são desenvolvidas a partir de ações como: 

a) criação do Núcleo de Responsabilidade Social Institucional; 

b) desenvolvimento de projetos de assistência social às comunidades 

carentes;  

c) relações da IES com a sociedade no setor público, privado e mercado 

de trabalho. 

2.8.2.1 A inclusão social 

A FMB entende a inclusão social como consequência direta de Programas 

Governamentais, como também, está consciente da importância de sua contribuição 

para a inclusão social, fruto de sua responsabilidade social, concernente a oferta de 

ensino superior nas modalidades de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, 

vinculada ao desenvolvimento econômico, social, tecnológico, político e cultural da 

região, responsabilidade esta que demandará o atendimento das demandas 

potenciais, já descritas e o de desenvolvimento de projetos e ações sociais 

específicas. 

Disto decorrem, também, ações, principalmente com foco na mobilidade e 

acessibilidade para os cidadãos portadores de deficiências ou necessidades 

especiais. Neste sentido a FMB promoverá eventos que envolvam os portadores de 

necessidades, até porque a FMB pratica a inclusão social, tendo tanto alunos 

portadores de necessidades especiais como egressos com as mesmas 

características. 

 

2.8.2.2 Ações reconhecidamente exitosas  

A FMB disponibiliza um percentual de bolsas para a comunidade carente da 

região, aderiu aos PROUNI e ainda realiza ações como o FMB – Solidário, em várias 

versões. Nesta última a FMB através de docentes, corpo técnico-administrativo e 

alunos vão até as comunidades mais carentes tanto prestar serviços de assistência 

quanto proporcionar auxílio. (https://www.youtube.com/watch?v=qjLtV1pJTK8) 

 

2.9. Política Institucional Para a Modaildade EaD  

O ensino de graduação a distância na FMB, neste momento, é relativo aos 

cursos de Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Teologia. Mas já há projeto 

para se ofertar os seguintes cursos na modalidade EaD: Bacharelado em 

Administração, Superior em Tecnologia em Gestão Pública, Bacharelado em Direito, 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Licenciatura em Letras – 

https://www.youtube.com/watch?v=qjLtV1pJTK8
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Português, Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, Bacharelado em Ciências 

Contábeis 

Para tanto conta com a seguinte base tecnológica: A FMB utiliza o sistema em 

ambiente Moodle, tendo o seu desenvolvimento pela CERBRUM: 

 

Descrição da infraestrutura contrada 

I. Como infrastrutura MASTER, utilizamos os serviços da AZURE, solução da 

MICROSOFT para atender demandas CLOUND COMPUTING. 

II.Temos como infraestrutura SLAVE, a tecnologia AWS, solução da AMAZON para 

atenderdemandas de CLOUND COMPUTING. 

III.Para atender demandas de armazenamento, hospedagem e persistência de dados, 

utilizamos Máquinas Virtuais, tanto MASTER quanto SLAVE. 

 

Especificação da infraestrutura contrada 

 

I. 2 VM's (Máquinas Virtuais). 

• VM01 - Ubuntu 18.04 servindo a aplicação Web 

• Servindo o Moodle, utilizando o Apache2 e PHP 5.6. 

• Utilizando PHP OPcache para realizar cache das páginas, 

otimizando a entrega das mesmas. 

• VM02 - Windows Server 2012 R2, servindo o Base de Dados 

• Servindo o Banco de Dados utilizando SQLServer Express. 

II. As VM's estão equipadas com discos SSD's, garantindo mais performance nas 

operações de leitura e escrita, além do backup dos mesmos. 

 

 

Segurança 

I. Ambas VM's estão dentro da mesma VNET (Rede Virtual), permitindo 

comunicação interna, reduzindo as chances de falha e/ou interferências que podem 

ocorrer nas comunicações externas. 

II. Ambas VM’s possuem também interfaces de rede equipadas com IP's públicos 

fixos. 
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Balanceamento de carga 

I. As VM's estão equipadas com discos SSD's, garantindo mais performance nas 

operações de leitura e escrita, alem do backup dos mesmos. 

II. As VM's após chegarem a uma determinada porcentagem de uso, ela 

automaticamente cria novos pool's de serviços para atender aquela demanda do 

momento, e após não ser mais necessário ela desaloca os pool's. 

III. Se os recursos de algumas das VM's chegarem próximo a escassez, a 

infraestrutura da Azure permite que realizemos o aprimoramento nas mesmas sem a 

necessidade de realizar todas as configurações novamente, de forma fácil e rápida. 

 

Redundância e backup 

 

I. Como estrutura redundante e backup, deixamos de forma permanente, 

montada e configurada, a mesma estrutura, em uma empresa diferente, porém, de 

mesmo grau de confiabilidade: AWS da empresa Amazon. 

II. São realizados backups de banco de dados a cada 12hrs. 

III. São realizados backups de arquivos a cada 24hrs. 

 

 

Plano de contingência 

I. Em caso de suspensão de algum dos serviços, garantimos o reestabelecimento 

em no máximo 4hrs. 

II. Este prazo de 4hrs contempla, identificação do problema, análise e 

investigação, tomada de decisão e correção finalizada.,  

 

Para cada curso pretendido na modalidade EaD, é realizado o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) observado a formação pretendida na sede e nos polos, 

observada as DCN do Curso, observadas as reais condições de oferta tanto locais 

como regionais observadas demais legislações que envolvem o curso. 

O foco da gestão será de assegurar a implantação, avaliação, disseminação e 

a gestão dos cursos, associando projetos e atividades que podem ser realizadas em 

Educação a Distância, com dinamicidade, por meio de equipe multidisciplinar 

pertinente a esta área do conhecimento.  

Caberá ao Núcleo de Educação a Distância (NAED) e as Coordenações de 

Curso na modalidade EaD, a gestão, tanto acadêmica como administrativa, para sua 

operacionalização.  
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Para tanto, fará uma gestão estratégica, a partir dos estudos sobre a demanda de 

mercado, atingindo a demanda potencial para realizar a oferta das vagas anuais 

necessárias, focada nas variáveis de necessidades da região que abrangem o entorno 

de sua sede ou seu polo.  

Decorrente das metas estabelecidas, elabora-se o plano de ações com a 

utilização do método conhecido por 5W2H, neste caso, aplicado ao EaD. 

O plano de ação faz parte de qualquer planejamento bem-sucedido. Para ter 

um melhor aproveitamento vislumbra-se a essencialidade de se utilizar a ferramenta 

5w2h: Essa ferramenta consiste em responder 7 perguntas: “O que?”;” Por que?”; 

“Como?”; “Quando?”; “Onde?”; “Quanto?”; “Quem?”. Todas as nossas expectativas 

de abrangências das ações e contingências estão mensuradas nas respostas da 

septem quaestiones.  Desta forma entende-se que os resultados serão atingidos em 

médio e longo prazo. 

 

2.10 A Implantação de polos EaD: a demanda potêncial na modalidade EAD  

Para caracterizar a oferta de cursos na modalidade a distância na Região do 

Maciço de Baturité recorreu-se aos dados da Região Nordeste apresentados pelo 

INEP (2018), por meio das Sinopses Estatísticas de 2010 até 2018.Isto implica que a 

abordagem que será feira à Região de Baturité e por similaridade à Região Nordeste. 

A Tabela 25 mostra que a demanda potencial por cursos superiores na 

modalidade EaD cresceu a uma taxa média anual de 17,42%, enquanto que a oferta 

cresceu a uma taxa media anual de 52,79%. 

 

Tabela 25 - A Oferta de Vagas, Demanda Potencial, Demanda Realizada, Demanda 

Reprimida – modalidade EaD – Nordeste – 2010 - 2014 

Ano Oferta 

Inscritos Ingressos 
Demanda 

Reprimida Demanda 

Potencial 

Demanda 

Realizada 

2010 13.763 42.343 12.500 29.843 

2011 33.821 49.512 16.815 32.697 

2013 40.141 65.114 17.586 47.528 

2014 75.013 80.492 26.418 54.074 

2015 66.886 59.240 24.575 34.665 

2016 69.589 53.947 22.075 31.872 

2017 269.533 187.141 57.698 129.443 

2018 310.103 87.665 43.820 43.845 
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Total 883.849 623.454 221.487 401.967 

Taxa média ao 

ano 
52,79% 

 

17,42% 

 

20,57% 16,02% 

Fonte: INEP (2018) – Sinopses Estatísticas. 

 

De imediato se verifica que a demanda potencial totalizada ao final do período 

2010-2018, foi 53%maior que a totalização da oferta para o mesmo período. Ou seja, 

só nesta relação demanda potencial e oferta de vagas, o mercado mostra-se 

promissor. 

De outro viés se verifica que a demanda realizada é 44% da oferta de vagas, o 

que significa que muito embora haja potencial para se preeencher as vagas ofertadas, 

isto não está acontecendo, pois a demanda não se realiza integralmente.  

Sem dúvida, este fato deixa claro a dificuldade de financiamento da educação 

superior ou de outros recursos como mobilidade, confiança na metodologia EaD, 

disciplina para acompanhar este tipo de metodologia, dentre outros. 

A conclusão imediata é a necessidade de uma estratégia eficaz para se 

operacionalizar este mercado, o que levará a FMB a focar a demanda potencial com 

estratégias para transformá-la em demanda realizada.  

2.10.1 A Implantação de Polos de Apoio Presencial  

A FMB já tem seus pólos de apoio presencial descritos na Tabela 01. A IES optou por 

trabalhar no estado do Ceará, procurando a interiorização do ensino superior. 

A Pretende, implantar no período deste PDI os seguintes polos de apoio presencial:   

CIDADE UF DADOS DO CENSO 

ARATUBA 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Aratuba teve um 

média de  680 matriculados por ano. 

 

CAMOCIM 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Camocim teve um 

média de  550 matriculados por ano. 

 

GRANJA 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Granja teve um média 

de  790 matriculados por ano. 

 

GUARACIABA DO 

NORTE 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Guaraciaba do Norte 

teve um média de  550 matriculados por ano. 
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ITAPAJÉ 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Itapajé teve um média 

de 2100 matriculados por ano. 

 

IGUATU 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Iguatu teve um média 

de 3.100 matriculados por ano. 

 

JUAZEIRO DO 

NORTE 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Juazeiro do Norte teve 

um média de  8850 matriculados por ano. 

 

PALMÁCIA 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Palmácia teve um 

média de  452 matriculados por ano. 

 

TABULEIRO DO 

NORTE 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Tabuleiro do Norte 

teve um média de 850 matriculados por ano. 

 

TIANGUÁ 

 

CE No censo escolar de 2016 a 2018 a cidade de Palmácia teve um 

média de 2770 matriculados por ano. 

 

 

2.10.3 A estrutura dos polos EaD 

A estrutura física, tecnológica e de pessoal nos polos da FMB permite a execução das 

atividades em Educação à distância. Os polos EaD contam com uma estrutura como 

segue: 

● Física: Salas de aula climatizadas, recepção, biblioteca, laboratórios,a 

cessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, secretaria, 

coordenação, sala de professores, departamento pedagógico e financeiro, 

banheiros com acessibilidade, banheiros funcionários, auditórios e cantina/ 

Copa. 

 

● Tecnológica: computadores, impressoras, projetor, notebooks, telefones, fone 

bluetooth; caixa de som, mouse sem fio e cameras; 

● Pessoal: Coordenador, tutor, secretário(a), auxiliares administrativos, 

recepcionista e zelador 

2.10.4 Estrutura para realização das atividades presenciais 

O tutor presencial é de grande importância para o EaD da FMB. Sua função é 

oferecer o suporte ao aluno trabalhando junto a ele o material disponível na 
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plataforma.  O tutor trabalha como mediador dos conteúdos abordados em cada 

disciplina, despertando o aluno para a leitura, questionamentos e construções 

cognitivas. 

O tutor presencial vai encontrar a sua disposição uma estrutura de sala de aula, 

com notebook, projetor e quadro. Além disso, a IES disponibiliza acesso a biblioteca 

virtual Pearson para que o tutor possa pesquisar os assuntos da disciplina que tem 

responsabilidade de tutorear. 

2.10.5 A acessibilidade 

A acessibilidade relativa à estrutura presencial EaD da FMB é adequada para 

qualquer estudante. Para os estudantes portadores de necessidades especiais (PNE), 

a FMB se enquadra dentro da legislação vigente. 

2.10.6. A interação entre docentes, tutores e discentes 

Reuniões periódicas são realizadas pelos coordenadores das graduações a 

distância com os docentes, tutores e discentes. Esse é um ponto que a IES faz 

questão de incentivar. 

Esses momentos com os docentes e tutores servem para serem esclarecidos 

os conteúdos produzidos pelos docentes e apresentados no ambiente virtual de 

aprendizado. Dessa maneira os tutores ficam alinhados com a proposta de ensino da 

IES. 

2.10.7 Recursos tecnológicos e digitais no processo EaD 

O aluno FMB EaD tem a sua disposição uma vasta gama de possibilidades. No 

ambiente virtual de aprendizado o aluno irá encontrar o plano de ensino virtual, 

apostilas, vídeos aulas, textos selecionados referentes a disciplina que está sendo 

ofertada e vídeos complementares. Encontrará também o acesso a biblioteca virtual.  

No ambiente virtual o aluno poderá tirar sus dúvidas por meio do chat com o 

professor e avaliar seu desempenho, do tutor e do próprio ambiente virtual por meio 

do questionário de avaliação. 

2.10.8. Estrutura Tecnológica para o EaD 

A FMB conta com a estrutura tecnológica para o EaD como segue. 

a) Descrição dos recursos tecnológicos Os recursos tecnológicos da IES é composto 

por computadores, celulares, internet, impressoras e um servidor dedicado. Além de 

um setor exclusivo para manutenção e operação da tecnologia da informação.  

b) Capacidade e a estabilidade da energia elétrica: nossa rede de é estabelecida 

através de um sistema elétrico trifásico, desta forma garantindo a estabilidade e 

evitando as variações inoportunas caso venha a ocorrer. Tal fato associado a uso de 
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equipamentos Nobreak , garantimos a segurança da informação no fornecimento de 

eletricidade a todos os computadores de uso estratégicos da IES. Nossa rede elétrica 

tem o aporte de uma usina solar que mostra a nossa preocupação com as demandas 

ambientais de nossa sociedade. 

 

c) Descrição da rede lógica: a rede lógica torna mais simples a organização de 

atribuição de redes para hosts, máquinas virtuais e serviços em redes que podem 

estar ou não conectados entre si, apesar de pertencerem a uma mesma rede física. 

Contamos dois servidores dedicados de alta potência e duas suítes de 36 portas cada 

uma.  

 

e)  A segurança da informação: as medidas necessárias para garantir que a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de nossa 

organização de forma a preservar de acordo com nossas necessidades específicas, 

através de nosso firewall temos a segurança necessária tenta interna como externo 

para manter a segurança da informação integra. 

f) O plano de contingência: pensando no problema da evasão de alunos a IES por 

meio de seus coordenadores de cursos EaD, junto com a equipe de secretaria 

acompanha a frequência de seus alunos em ambiente virtual, o sistema AVA da IES 

é capaz de informar quando foi o último acesso do aluno. Quando é identificado 

ausência por mais de 30 dias o nome do aluno é encaminhado para a coordenação 

de curso para que entre em contato com o discente. 

g) As condições de funcionamento em 24 horas: a IES se compromete a disponibilizar 

ao aluno, acesso ao ambiente virtual durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e 

pelo número de dias necessários à conclusão de seu curso, dentro do prazo 

estabelecido no ato da matrícula. Dando condições técnicas e pedagógicas para o 

bom andamento do curso, disponibilizando equipe de suporte e instrutor/responsável 

técnico via atendimento online, via e-mail, para auxiliar o aluno em dúvidas referentes 

ao conteúdo do curso.  

2.11 Estrutura Tecnológica para o EaD para a Sede 

A FMB conta com a estrututa tecnológica para o EaD como segue. 

2.11.1 Descrição dos recursos tecnológicos 

A Faculdade do Maciço de Baturité disponibiliza no Laboratório de Informática 

com 16 computadores (laboratório fixo) e 20 laptops (laboratório móvel) atendendo a 

40 alunos simultaneamente, para uso individual dos alunos. Também, há 2 

computadores com acessibilidade, Fones de ouvido com softwares de leitura visual 

(LianeTTS), Sistema de tradução em Libras (VLibras), Teclado em Braille e Salas 

Sinalizadas com Placas Braille. 
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●       Descrição de Hardware e Software 

A configuração dos computadores do Laboratório consiste em: 

●       Processador Intel Dual Core 

●       2GB de memória RAM 

●       500GB de espaço em HD para armazenamento de dados locais 

●       Duas portas USB frontais 

●       Leitor e gravador de CD/DVD 

●       Conector frontal para fones de ouvido e microfone 

●       Tela LCD de 15” 

A configuração dos Laptops do Laboratório consiste em: 

●       Processador Celeron Dual Core 

●       2GB de memória RAM 

●       320GB de espaço em HD para armazenamento de dados locais 

●       Três portas USB Laterais 

●       Leitor e gravador de CD/DVD 

●       Conector lateral para fones de ouvido e microfone 

●       Tela LCD de 15” 

Os softwares instalados nos computadores foram selecionados com base na 

observação de uso nas salas de aula e laboratórios e solicitações dos professores. 

●       Microsoft Windows 7 Professional 

●      Adobe Reader DC (leitor de arquivos no formato PDF, e Pacote pt-BR para leitura 

do texto em voz alta) 

●       Java Runtime Edition (complemento para execução do Java) 

●       Pacote Office (editor de textos, planilhas e apresentações) 

●       Firefox (navegador internet) 

●       Para acessibilidade utilizamos (VLibras e LianeTTS) 

● Especificação da Infraestrutura Contratada 

I.   2 VM's (Máquinas Virtuais). 

•      VM01 - Ubuntu 18.04 servindo a aplicação Web  -   Servindo o Moodle, utilizando 

o Apache2 e PHP 5.6. Utilizando PHP OPcache para realizar cache das páginas, 

otimizando a entrega das mesmas. 
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•      VM02 - Windows Server 2012 R2, servindo o Base de Dados          Servindo o 

Banco de Dados utilizando SQLServer Express. 

II. As VM's estão equipadas com discos SSD's, garantindo mais performance nas 

operações de leitura e escrita, alem do backup dos mesmos. 

2.11.2 Capacidade e a estabilidade da energia elétrica 

Nossa rede de é estabelecida através de um sistema elétrico trifásico, desta 

forma garantindo a estabilidade e evitando as variações inoportunas caso venha a 

ocorrer. Com a função de proteger os ativos tecnológicos da falta de energia elétrica, 

principalmente aquelas ocorridas em fins de semana ou feriados, causando 

transtornos com a indisponibilidade da IES e inoperância da Rede, a FMB dispõe de 

de equipamentos do tipo Nobreak , dentro do setor de Tecnologia da Informação com 

capacidade de manter todos os servidores em funcionamento por até 1 hora, evitando 

quedas de energias neste ambiente mantendo os serviços operantes. Nossa rede 

elétrica tem o aporte de uma usina solar que mostra a nossa preocupação com as 

demandas ambientais de nossa sociedade. 

2.11.3 Descrição da rede lógica 

Contamos com Infraestrutura de cabeamento lógico estruturado em nossas 

instalações Administrativas, e Laboratório de Informática, a conexão chega por fibra 

óptica e se distribui via rede estruturada pela faculdade, com gerenciamento via 

servidor de DHCP, DNS e alocação da banda distribuída. 

O Acesso a internet através do Wi-fi está presente em todo campus da FMB, 

utilizamos rádios de alta frequência e gerenciamento (Unifi), no total de 12, 

posicionados em pontos estratégicos, entregando conexão de 50Mb. 

2.11.4 O acordo do nível de serviço 

I. Como infraestrutura MASTER, utilizamos os serviços da AZURE, solução da 

MICROSOFT para atender demandas CLOUND COMPUTING. 

II. Temos como infraestrutura SLAVE, a tecnologia AWS, solução da AMAZON para 

atender demandas de CLOUND COMPUTING. 

III. Para atender demandas de armazenamento, hospedagem e persistência de dados, 

utilizamos Máquinas Virtuais, tanto MASTER quanto SLAVE. 

2.11.5 A segurança da informação 

Utilizamos gerenciadores em nossos servidores para proteção dos dados, 

regras de firewall, bloqueio por IP para gestão administrativa, e níveis de acesso 

diferenciado por setor no sistema de gestão acadêmica 

Em relação ao Sistema AVA  
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I. Ambas VM's estão dentro da mesma VNET (Rede Virtual), 

permitindo comunicação interna, reduzindo as chances de falha 

e/ou interferências que podem ocorrer nas comunicações 

externas. 

II. Ambas VM's  possuem também interfaces de rede equipadas 

com IP's públicos fixos 

2.11.6 O plano de contingência 

O Fornecimento de Conexão a Internet é feito pela Staynet, a mesma conta com 

Conexão Secundária, o que nos garante não ficar indisponível caso haja problemas 

na conexão principal, ocorrendo a falha, a conexão secundária assume o acesso a 

internet, e assim a faculdade mantém-se conectada. 

2.11.7 As condições de funcionamento em 24 horas 

Os sistemas de gestão da Faculdade do Maciço de Baturité, estão alojados em Data 

Center para manter a alta escalabilidade do serviço, tanto para uso interno como de 

uso externo, mantendo-se o serviço ativo sem interrupções o dia todo. 

2.12 Infraestrutura de Execução e Suporte 

A FMB conta com a estrutura de execução e suporte para as metodologias baseadas 

em recursos da internet e na EaD como segue. 

2.12.1 A disponibilidade dos serviços 

A Tecnologia da Informação (T.I.) assume um papel fundamental na instituição 

de ensino, principalmente dentro do Ensino à Distância (EaD). Neste sentido, a FMB 

construiu seu parque tecnológico em consonância com as melhores práticas da 

governança de Tecnologia da Informação. 

A FMB atualmente contempla a infraestrutura de TI abaixo, destinada ao provimento 

dos serviços de educação a distância:   

• Os serviços são conectados via fibra ótica com velocidade de 50 MB; 

• A estrutura de T.I. da FMB atualmente conta com servidores   de virtualização 

(Dois deles dedicados em tempo integral para a plataforma Moodle e stream 

de vídeo utilizando BigBlue Button), e compartilhamento de arquivos, Backup 

corporativo em nuvem Google. Proporcionando uma maior capacidade de 

processamento, estabilidade e expansibilidade 

2.12.2 Os meios para a oferta dos serviços 

Os meios para a oferta dos serviços são distribuídos em blocos administrativos, 

biblioteca, laboratório de informática todos com 50 MB cada departamento. Dito isto, 
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disponibiliza-se wi-fi para todas as instalações da IES, desde blocos administrativos a 

salas de aulas fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem venha exercer 

seu papel de acordo com a oferta dos serviços  

2.12.3 O plano de contingência  

O plano de contingência dar-se através do serviço prestado pela empresa 

staynet onde a mesma possui um link de terceiros que garante a oferta 7 dias por 

semana e 24 horas por dia. Ficando assim um processo de estratégico de forma 

Preditiva, Preventiva e Reativa, visando controlar e mediar as emergências oriundas 

de sinistros 

2.12.4 A redundância  

I. Como estrutura redundante e backup, deixamos de forma permanente, montada e 

configurada, a mesma estrutura, em uma empresa diferente, porém, de mesmo grau 

de confiabilidade: AWS da empresa Amazon. 

II. São realizados backups de banco de dados a cada 12hrs. 

III.São realizados backups de arquivos a cada 24hrs. 

2.12.5 O plano de expansão  

A atualização de hardwares tanto nos blocos administrativos quanto no laboratório de 

informática. 

2.13 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

O plano de expansão e atualização dos equipamentos destina em dotação 

orçamentária 5% da receita operacional bruta para a aquisição de equipamentos. A 

execução do plano de expansão e atualização de equipamentos para EaD também 

está inserida nesta dotação orçamentária. 

2.13.1 Metas do plano de expansão 

A FMB tem como metas de expansão e atualização de equipamentos para o EAD 

em ampliação na conexão banda larga atualmente 50MB para 100MB para atender 

com maior qualidade a demanda dos acadêmicos no ambiente virtual de aprendizado, 

Ampliação do Laboratório de Informática Fixo e Móvel e conexão Wireless em todas 

as instalações da FMB. São metas previstas para o quadriênio 2019 – 2023: 

● A IES tem como objetivo para o período 2019-2023 desenvolver um novo 

ambiente virtual próprio. 

● Atualização do conteúdo didático 

● Gravação de novas vídeo aulas e implementação de interatividade. 
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● Desenvolvimento de um aplicativo para os sistemas IOS, Android e Windows 

phone, que seja funcional inclusive de forma off line armazenando as 

informações e transmitindo-as no momento em que o usuário tiver acesso a 

internet. 

● Treinamentos o uso de stream para a introdução de novas tecnologias e o 

uso da plataforma de Ensino. 

2.14.2 Indicadores de desempenho do plano de expansão e atualização de 

equipamentos para o EaD 

Atualização de hardwares por equipamento de maior sofisticação trazendo 

maior agilidade para a execução dos trabalhos; aquisição de novos equipamentos de 

rede para melhor distribuição da conexão. 

2.14.3 Avaliação do plano de atualização e expansão de equipamentos EaD: 

necessidades de correção do plano. 

Verifica-se a necessidade de correção do plano a partir dos resultados do plano 

de gerenciamento patrimonial em sintonia com os insumos produzidos pelo 

departamento de Tecnologia da Informação da FMB, podem ocorrer correções no 

plano de expansão tendo em vista a atualização de hardwares e softwares e 

obsolescência de equipamentos. 

2.15 O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

O ambiente virtual de aprendizagem incorporado à FMB está integrado com o 

sistema acadêmico na medida que permeia adequadamente as ações acadêmicas e 

administrativas, atendendo os processos de ensino-aprendizagem conforme a 

necessidade de operacionalização constantes das políticas institucionais da FMB. O 

AVA possibilita a interação entre docentes, discentes e tutores por meio dos recursos 

tecnológicos já descritos neste PDI. 

A FMB entra no espaço digital, com a parceria com a CERBRUM SOFTWARES 

DE GESTÃO, onde a plataforma é desenvolvida no sistema MOODLE, que dentro de 

todos aportes de redundância e contingência, está instalado em um servidor 

APACHE2 com o PHP 5.6. Com isso a FMB tem um sistema acadêmico que consegue 

se comunicar entre as ações acadêmicas e administrativas desenvolvendo uma 

sinergia entre os processos e fazendo com o discente e docentes tenham a certeza 

da confiabilidade e praticidade do sistema. 

Dentro do AVA a FMB primou pela simplicidade, onde transpõe as mega 

animações, para tornar um ambiente acessível e adequado para ser utilizado em todo 

o lugar de forma sincrona e assincrona, os discentes e docentes podem utilizar o 

sistema via HTTP, em seus SMATPHONES, LAPTOPS, TABLETS e etc. A escolha 

desta simplicidade de conteúdo, nos é respaldada pelo perfil de nossos egressos, que 

em sua maioria são serranos, e vemos a necessidade de uma melhor robustez em 
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nosso sistema para adequar as fragilidades de acesso a rede global de informações 

(Internet). 

No nosso sistema fazemos menção a SALVADOR e COLS (2017), que nos 

mostram a necessidade de INOVAR e essa é uma de nossas filosofias o 

“...empreender inovando”, com isso a utilização de fóruns, hangouts, 

videoconferências via ZOOM, sem falar de suporte 24h via whatsapp. 

A maior inovação do sistema está na interação que os discentes têm na hora 

das Vídeos aulas, onde as mesmas são interrompidas e ações de interação são 

executadas no momento da aprendizagem. 

Outro ponto que o AVA da FMB propõe é a acessibilidade, trazendo 

ferramentas com o VLIBRAS, Liane TTS, NVDA, MACDAISY, BRAILE TRANSLATOR 

(Em nossos laboratórios existe a oferta de teclados em BRAILE), JECRIPE, JAWS.  

Desta forma, busca-se atender a Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018. 

2.16 A Política de Planejamento e Gestão: os processos de gestão institucional 

Fundamentada em sua missão, objetivos e metas, a FMB operacionaliza as 

ações institucionais. Para tanto, suas ações de planejamento e gestão institucional 

contemplam melhorias quanto à organização didático-pedagógica dos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão, quanto à melhoria e qualificação do corpo 

docente e quanto à infraestrutura geral e específica.  

Neste sentido tem como política:  

a) a gestão por objetivos e participativa na forma de colegiados;  

b) a visibilidade as ações da Instituição, por meio de atas de reuniões, 

portarias e demais divulgações específicas e em meio adequado;  

c) recepcionar as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

graduação que oferece, bem como demais normatizações específicas 

do MEC/INEP;  

d) recepcionar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei nº 

9.394/96, bem como a legislação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES);  

e) focar a assistência aos docentes e discentes; 

f) ser sustentável econômica e financeiramente. 

 

A FMB elabora estratégias para levar ao mercado seus diferentes cursos e 

atividades educacionais, bem como cumprir com os projetos de implantação de cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão e consolidar sua ação na educação superior 

com foco em seus princípios de qualidade, consubstanciados pelos fundamentos dos 

SINAES.  
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A realização de convênios, a assinatura de protocolos e a promoção de 

intercâmbios com organismos nacionais e estrangeiros para implementar atividades e 

programas de enriquecimento da sua atividade de ensino, de extensão e de iniciação 

científica são outros pontos de destaque nas ações a serem implementadas. 

A Instituição é administrada em 02 (duas) instâncias: mantenedora IESTEC - 

Instituto de Ensino Superior Teológico Cristão, através de uma diretoria e de um 

conselho didático, outra a nível da mantida Faculdade do Maciço de Baturité – FMB, 

por um Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP e uma diretoria geral, 

conforme estabelece  o Regimento da Instituição nos seus Art. 1º ao 15º. 

2.16.1 A atuação do corpo docente, dos discentes, dos técnicos administrativos e do 

representante da Sociedade civil na gestão da FMB  

O corpo docente, discente, técnico administrativo e a sociedade civil atuam na 

gestão da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB, junto à direção da Instituição 

através de seus representantes no Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP, 

que, ordinariamente, reúne-se 02 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, 

quando convocado pela Direção e/ou pela direção acadêmica. Esta atuação se dá na 

forma do Regimento, a saber: 

Art. 4º. O Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP terá a seguinte composição: 

 

I. O Diretor Geral, como seu Presidente; 

 

II. Diretor Acadêmico 

 

III. Diretor Financeiro-Administrativo 

 

IV. Os coordenadores dos cursos de graduação, tanto na modalidade 

presencial como EAD, ministrados pela Faculdade do Maciço de Baturité 

– FMB; 

V. O coordenador do Departamento de Pós-Graduação; 

VI. Um representante do corpo docente, podendo ser da modalidade 

presencial ou da modalidade EAD; 

VII. Um represente do corpo discente na modalidade presencial e um 

representante do corpo discente na modalidade EAD, escolhido por 

seus pares para o mandato de um ato, podendo ser reconduzido; 

VIII. Um representante da Comunidade, nomeado pelo Presidente da 

mantenedora e indicado por entidades representativas da 
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Sociedade Civil, para mandato de um ano, podendo ser 

reconduzidos; 

IX. Um representante do corpo de tutores, escolhido por seus pares 

para o mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. [Grifo 

nosso]. 

 

A atuação destes segmentos, docente, discente, técnico-administrativo e sociedade 

civil se dá na forma da competência do CONAP, de forma regimental, a saber: 

Art. 5º. O Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP terá as seguintes 

competências: 

I. Exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes da 

Faculdade do Maciço de Baturité – FMB, de conformidade com os 

objetivos e normas emanadas dos órgãos do Sistema Federal de Ensino, 

da entidade mantenedora e definidas neste Regimento; 

II. Propor as alterações do Regimento Geral da Faculdade do Maciço de 

Baturité – FMB, e do Regimento Interno dos seus órgãos, submetendo-

os à apreciação dos órgãos competentes do Sistema Federal de Ensino; 

III. Regulamentar matérias de natureza acadêmica, inclusive aprovar o 

currículo dos cursos, observadas as diretrizes curriculares editadas pelo 

Sistema Nacional de Ensino, os planos de disciplinas elaborados pelos 

professores, compatibilizados pelas Coordenações dos cursos, as 

normas do processo seletivo de candidatos aos cursos ofertados pela 

Faculdade do Maciço de Baturité – FMB e o calendário anual; 

IV. Referendar o plano e o orçamento anual, como os convênios, contratos 

e acordos a serem firmados com entidades nacionais e estrangeiras, 

públicas 

V. ou privadas, de interesse da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB a 

serem propostas à Entidade Mantenedora, bem como aprovar medidas 

que visem a preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina na 

organização; 

VI. Aprovar projetos de ensino de graduação, de pesquisa e de extensão, 

inclusive os projetos de curso seqüencial por campo de saber, de 

educação profissional, de recuperação e outros de acordo com as 

normas estabelecidas na legislação vigente, encaminhando-os, sempre 

que impliquem em aumento de recursos, à Entidade Mantenedora para 

sua homologação; 

VII. Colaborar com o aperfeiçoamento das atividades da Faculdade do 

Maciço de Baturité – FMB quando devidamente consultado, com a 

Diretoria e demais órgãos da Instituição, em matéria didático-científica, 

administrativa e disciplinar; 
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VIII. Tomar conhecimento de representações, de natureza didática, e das 

conclusões de inquéritos disciplinares ou administrativos e deliberar 

sobre objetos dos mesmos; 

IX. Opinar sobre concessões de prêmios e dignidades acadêmicas e propor 

a concessão de títulos de Professor "Honoris Causa", de Professor 

Emérito de Aluno Insigne; 

X. Indicar professores que deverão fazer parte das comissões 

examinadoras de tese e julgadoras de prêmios; 

XI. Resolver em grau de recurso, todos os casos de sua competência; 

 

XII. Decidir sobre casos omissos ou duvidosos neste regimento; e 

 

XIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei e neste 

Regimento. 

 

2.16.2 O Conselho Administrativo Pedagógico e a gestão da FMB  

O Conselho Administrativo Pedagógico – CONAP é constituído pela Direção 

Geral, como seu Presidente, a Direção Acadêmica, a Direção Administrativa-

Financeira e os Coordenadores dos Cursos de Graduação, um representante do corpo 

docente e um suplente, escolhidos por seus pares, dois representantes do corpo 

discente, e um suplente escolhidos por seus pares, e um representante da 

Comunidade e um suplente. 

Compete a este Conselho exercer a jurisdição superior e determinar as políticas 

e diretrizes da Instituição; propor as alterações do Regimento Geral da Faculdade do 

Maciço de Baturité – FMB e do Regimento Interno dos seus Órgãos; regulamentar 

matérias de natureza acadêmica, inclusive aprovar o currículo dos cursos; referendar 

o plano e o orçamento anual, como convênios, contratos e acordos a serem firmados 

com entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas; aprovar projetos de 

ensino de graduação,  de pesquisa e de extensão; colaborar com o aperfeiçoamento 

das atividades da Instituição; tomar conhecimento de representações, de natureza 

didática, e das conclusões de inquéritos disciplinares ou administrativos e deliberar 

sobre objetivos  dos mesmos; indicar os professores que deverão fazer parte das 

comissões examinadoras de tese e julgadoras de prêmios, resolver em grau de 

recurso, todos os casos de sua competência; decidir sobre casos omissos ou 

duvidosos do regimento e exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por 

lei e pelo Regimento da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB.   
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2.16.3 Os Conselhos de Curso de Graduação e a participação na gestão da FMB  

Os Conselhos de Curso de Graduação – CCG são órgãos de natureza 

deliberativa, consultativa, recursal e auxiliar,  com  função  de  analisar e  propor 

medidas didático-pedagógicas para funcionamento do Curso e para a sua integração 

nos diversos programas de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, tanto na 

forma presencial como na modalidade a distância.  

O Conselho é formado, no mínimo, pelo Coordenador do Curso, dois 

representantes do corpo docente e um suplente, dois representantes do corpo 

discente e um suplente e um representantes de entidade profissional afeta ao Curso. 

Compete ao Conselho de Curso de Graduação propor alternativas de integração das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, observados os princípios e objetivos 

pedagógicos do Curso; opinar sobre o projeto pedagógico do Curso e suas alterações; 

deliberar sobre recursos ou representações de alunos a respeito de matéria didática 

e trabalhos acadêmicos, incluindo a revisão  de provas; propor a criação de grupos de 

iniciação científica para o desenvolvimento de projetos integrados, bem como a 

criação e implantação de bases de pesquisa nos moldes definidos no Regimento 

Geral da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB ou resoluções específicas; propor a 

criação de programas e projetos integrados de extensão e ação comunitária; aprovar 

planos de trabalhos dos professores e programas das disciplinas afetas ao Curso. 

Este conselho reúne-se, ordinariamente, duas vezes por semestre letivo e, 

extraordinariamente, sempre que for necessário. Outra forma de participação dá-se 

através das plenárias, nas quais a coletividade de professores reúne-se para 

planejamento e avaliação das programações anuais ou de atividades específicas, em 

momentos que se fizerem necessários. 

Os alunos participam da administração através de seu representante junto ao 

Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP e de outras comissões (Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, Comissão de Acompanhamento e Seleção ao FIES e 

Comissões específicas para a organização e avaliação de eventos). 

Os objetivos elencados pela Instituição em suas áreas de atuação são 

referenciais para elaboração dos planos gerais de disciplinas, projetos de extensão e 

de pesquisa, planos de ampliação da estrutura física e de qualquer outro 

empreendimento da instituição. 

O acompanhamento destes projetos se viabiliza através de reuniões de 

planejamento e avaliação e dos mecanismos de avaliação institucional, dos quais 

participa toda a comunidade acadêmica. 

 

2.16.4 Sistematização e divulgação das decisões colegiadas e apropriação pela 

comunidade.  
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 Todas as reuniões colegiadas são registradas em Ata. As convocações 

ocorrem mediante e-mail institucional onde são solicitadas que as pautas. Estas são 

organizadas pelo Departamento de Regulação e Procuradoria Institucional (DRPI) 

que, por sua vez, envia a prévia de ata do Conap para os membros. Durante a reunião, 

as deliberações e decisões são registradas em Ata Oficial que, após revisada pelo 

DRPI, é assinada pelos membros presentes. 

 As Atas Oficiais são reenviadas para os membros após as homologações, 

arquivadas no DRPI e, quando é o caso, elaboradas resoluções que são 

disponibilizados tanto pelo e-mail oficial quanto no site da IES. Os trâmites podem ser 

observados no Fluxograma a seguir, Fluxograma – I – Sistema de Suporte e 

Acompanhamento das Decisões Colegiadas – Cursos de Graduação e Fluxograma – 

II – Processos de Gestão Institucional – CONAP.  

 

2.16.5 A Política de Produção científica  

A política de estímulo à produção científica dos docentes da FMB, será 

insentivada operacionalmente na forma de possibilitar a participação em eventos 

científicos que possíbilitem a realização, feitura ou publicação de artigos científicos. 

De outro viés, esta política também está expressa no Plano de carreira da FMB, 

bem como nos Art. 14, Art 15, Art.25, Art. 26 do Regimento. 

O sistema de controle de produção do material didático, conta com técnicas de 

produção e compras com foco na teoria dos estoques de segurança, de forma 

informatizada e com uma equipe técnica para acompanhamento e consecução dos 

fins.  

2.16.5.1 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

(logística): o atendimento à demanda  

Referente à logística de distribuição, a disponibilização do material didático ao 

acadêmico, demanda potencial, deverá ser feita, impresso ou virtual, no ato da 

matrícula de cada ano letivo ou por ocasião de novos materiais atualizados ou 

produzidos especificamente para determinado fim.  

Os materiais de cada disciplina estarão à disposição Online, onde o discente 

poderá fazer o download das apostilas. De outra forma a FMB disponibilizará o arquivo 

em PDF em seus polos que serão impressos sob demanda. 

Em situações adversas, que excepcionalmente não sejam atendidas pela 

logística apresentada, a FMB entregará o material didático pelos Correios ou outro 

meio de transporte que chegue até o aluno. 

2.16.5.2  Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

(logística): a equipe técnica multidisciplinar  
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A equipe multidisciplinar guarda relação com o conteúdo descrito no PPC dos 

cursos de graduação, uma vez que tem membros da área do curso, como também 

outras áreas afins. Esta equipe é responsável pela concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para 

disciplinas que são ofertadas integral ou parcialmente na modalidade à distância. 

A equipe multidisciplinar tem regulamento próprio, com objetivo, metas 

estabelecidas e implantadas com fluxograma operacional que descreve suas 

operações. Esta equipe é composta por elaborar e/ou validar o material didático. 

Conta com especialistas por área, bem como profissionais das demais áreas de 

educação e técnica. Segue atual composição da equipe multidisciplinar: 

 

TABELA – 1 – COMPOSIÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 NOME ÁREA DO CONHECIMENTO FUNÇÃO 

 

1 

 

Jéssyca Lages de 

Carvalho Castro 

• Formação: Bacharel em Administração e Mestrado em 

Administração Pública 

• Atuação Profissional: experiência em administração de 

empresas e Gestão e Seleção de pessoas 

Supervisora de 

Conteúdo 

(Redatora) 

 

2 

Natanael Moreno 

Tussini 

• Formação: Bacharel em Teologia e Especialista em Gestão, 

Coordenação e Supervisão  

• Atuação: Pastor da Igreja, Professor de Teologia  

Supervisor de 

Conteúdo 

Teologia  

3 Marlon Silva 

Marques 

• Licenciatura em Língua Portuguesa pela FGF, Licenciatura 

em Geografia pela UECE, Bacharelado em Teologia pelo ICEC, 

Especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela 

FAVENI/FUTURA 

• Atuação:  

Supervisor de 

Conteúdo 

Pedagogia 

 

3  

 

Raul Nixon 

• Formação: Licenciado em Pedagogia e Física e Especialista 

em Gestão Escolar 

• Atuação Profissional: Consultor Pedagogo do Sistema de 

ensino SELF. 

Supervisor 

Pedagógico 

(Redator) 

4 Mozart Pereira da 

Silva Neto 

• Formação: Licenciado em Filosofia e Física, Especialista em 

Gestão com MBA em Logística. 

• Atuação Profissional: experiência de gerência operacional  

 

Diretor de 

Redação 

5  Allison Thiago Silva 

Baia 

• Formação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(cursando) 

• Atuação Profissional: experiência como analista de Tecnologia 

da Informação 

Suporte de 

Tecnologia da 

Informação 

6 Áquila Matos Alves • Formação: Ensino Médio (Completo), Curso de Designer e 

Web pela Microlins 

• Atuação Profissional: Diagramador digital e Designer Gráfico, 

fotografia 

 

Diagramador 
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7 Delano Nogueira 

Amaral 

• Formação: Bacharel em Geografia com Cursos de extensão 

nas áreas visuais / Produção de Filmes, Câmera e Vídeo, 

Edição de Vídeos) – Portal Iracema das Artes e rede Cuca 

• Atuação Profissional: Diretor e Roteirista de Produções Áudio 

Visuais 

Editor de Vídeo 

 

 

Plano de ação e processos de trabalho 

 

Já existe um plano de ação documento e implementado na elaboração do 

material previsto para os dois primeiros anos de curso. Haja vista que a IES já possui 

o curso de pedagogia na modalidade a distância (VIDE ANEXO – I). 

Os processos de trabalho já estão formalizados, conforme observa-se no fluxograma 

abaixo: 

Passos: 

1 – O Núcleo docente estruturante (NDE): de acordo com a demanda do curso, faz o 

seu papel consultivo, elaborando as estratégias a partir das necessidades. 

2 – O Núcleo de Editoração: formado pelos supervisores de conteúdo e o supervisor 

pedagógico. Analisam a demanda/estratégia enviada pelo NDE e determinam ao(s) 

autor(es) do material. 

3 – O Núcleo de Lotação: formaliza o convite ao(s) autor(es) do material, via E-mail 

institucional, sendo posto em anexo as necessidades de cada disciplina com no 

mínimo 05 (cinco) itens: um material didático na forma de caderno de conteúdo 

/apostila, 02 (dois) fóruns e 02 (duas) listas de questões de múltipla escolha 

§ O material na forma de apostila/caderno de conteúdos deve contemplar os tópicos 

de cada ementa, onde fica dividida em no mínimo duas partes. Cada parte está 

relacionada aos conteúdos que serão abordados nos processos avaliativos 

apresentados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

4 - Após a elaboração do material supracitado (apostila/caderno de conteúdos, fóruns 

e questões), o professor elaborador enviará o mesmo ao setor de lotação que em 

seguida enviará para o núcleo de editoração. 

5- O núcleo de editoração, composto pelos supervisores de conteúdo e supervisor 

pedagógico, fará leitura, verificação e validação do material. Caso o material tenha 

pontos de melhoria, este será devolvido ao autor, juntamente com as observações, 

para a execução das melhorias sugeridas.  

Visto e aprovado segue para o 6 passo 

6 – Diretor de redação – a figura do diretor de redação será de avaliar o contexto geral 

do material e dividi-lo em roteirizações para a elaboração das vídeos-aulas. Se houver 
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algo desconforme não percebido pela avaliação do núcleo editorial o material 

retornará com as devidas alterações sugeridas. Não havendo modificações o 

processo de encaminha. 

7 – Diagramação – material impresso ou digital / Editoração de vídeos – ajuste e 

calendário de gravação (cada vídeo com no máximo de 6 min – seguindo roteirização 

do diretor de redação) 

8 - Finalizado o processo, o material será destinado ao setor de programação da 

secretária que disponibilizará no AVA em formato PDF e VÍDEO na Turma Padrão. 

Anexo fluxograma: 
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NDE 

Ver a necessidade e 

sugeri a Edição de 

material escrito ou mídia 

Inicio

Núcleo de Editoração 

Coord do Curso, 

Supervisor de Conteúdo, 

Supervisor Pedagógico, 

Escolha do nome do(s) 

Autor(es)  

Núcleo de 

Lotação 

Convida o(s) 

autor(es)

Professor 

  – Apostila

2 - Fóruns

2 - Avaliações de 

múltipla escolha 

Núcleo de 

Lotação 

Recebimento 

do Material

Supervisor de 

Conteúdo e 

Supervisor 

Pedagógico

Condição

Diretor de Redação 

Analise do arquivo Final

SIM

NÃO

NÃO

Condição

SIM

Diagramação

Edição de Material Impresso

Edição de Vídeo

Ajuste Calendário de Gravação

Secretaria 

Programação 

Disponibilização no AVA

Plano de Ação e Fluxo de Trabalho 
Equipe Multidisciplinar 
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2.16.5.3 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

(logística): estratégias que garantem a acessibilidade comunicacional  

O planejamento estratégico é traçado pela analise SWOT, de cada localidade 

a ser atendida pela FMB, vislumbrando as dificuldades de acesso e disponibilidade de 

rastreio, com isso o material inserido no sistema após um rigoroso processo de 

qualidade atestado pela equipe MULTIDISCIPLINAR, é disponibilizado para o 

discente, e confirmada a utilização dos mesmo, pelo processo de monitoramento do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde é verificado o calendário, os acessos 

e a execução das atividades. 

Dentro do sistema AVA em sua página inicial o discente tem o calendário de 

atividades, o discente tem acesso on-line com o Tutor, para garantir que o aprendizado 

venha a ser executado da melhor da melhor forma e assertividade. 

O Planejamento de produção e distribuição do material se dá em meio Digital e 

com o contingenciamento de material impresso, ou áudio visual. É importante salientar 

que dentro do AVA, existem ferramentas disponibilizadas para que a acessibilidade 

comunicacional seja desenvolvida em conjunto com a acessibilidade inclusiva, com 

recursos de leitura de telas e contrates visuais. 

 

2.16.5.4 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

(logística): mídias, suportes e linguagens  

O material didático é um conjunto de conteúdos elaborados em multimeios: a) 

livros; b) apostilas específicas c) textos; d) vídeos; e) outros.  

Na FMB, tanto os materiais que já estão disponíveis no mercado (livros) como 

aqueles que já são e continuarão sendo feitos pela IES (apostilas), demandam de 

premissas pedagógicas que fundamentam a relação ensino e aprendizagem 

concebida pelo Curso na direção do alcance de seus objetivos para a formação do 

perfil do egresso que se deseja obter.  

Resulta deste entendimento: a) os livros são adquiridos no mercado 

educacional, tanto em mídia escrita como virtual, para compor a bibliografia básica e 

a bibliografia complementar, como também serão produzidos pela IES, também nas 

mesmas mídias; b) As vídeo aulas serão produzidas utilizando-se de mídia virtual, 

contendo de forma didaticamente preparada, os conteúdos inerentes ao assunto ou 

tema que se abordará; c) os textos serão produzidos ou selecionados, em mídia 

virtual, de acordo com o assunto ou tema que se abordará; d) os vídeos serão 

produzidos utilizando-se de recursos eletrônicos de filmagem e mídia informatizada 

específica para tal fim, contendo de forma didaticamente preparada, os conteúdos 

inerentes ao assunto ou tema que se abordará; e) As apostilas específicas são e serão 

produzidas em mídia virtual, contendo os conteúdos que se deseja abordar.  
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 A FMB, dispõe de Estúdio e profissionais, gabaritados para o desenvolvimento 

das mídias que serão vinculadas no AVA, todo o material com outrora já exposto é 

planejado e verificado para seus resultados finais, dentro destas ferramentas de 

aporte, podemos descrever o Vimeo local de armazenamento do material de vídeos, 

Google Drive armazenamento de escritos e outros documentos. 

 Todo o material aprovado para a finalização, tem uma linguagem acessível para 

o discente, onde o mesmo obterá uma linguagem técnica, dentro de um contexto mais 

harmonioso a sua compreensão. 

2.16.5.5 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

(logística): plano de atualização do material didático  

Dentro do planejamento da equipe multidisciplinar, semestralmente mediante 

as pesquisas on-line efetuadas em cada disciplinas, é feito um levantamento e 

repassado para os NDE´s, onde deliberarão e nos posicionarão de mudanças ou 

adaptações de cada material. 

Assim posto temos um constante trabalho de atualização e melhorias dentro do 

material, tanto escrito, como visual, da mesma forma a equipe pedagógica desenvolve 

melhorias dentro do processo avaliativo, a cada etapa 

2.16.5.6 Plano de apoio à produção de material autoral pelo corpo docente  

Os docentes que demonstram perfil para a confecção de material, seja escrito 

ou por outras linguagens, para as disciplinas na modalidade a distância têm estímulos 

através de carga horária específica e/ou bônus produtividade para a atualização dos 

materiais disponíveis no EAD. 

 

2.16.5.7 Autonomia da IES em relação à mantenedora e a representação dos órgãos 

colegiados  

A autonomia da Instituição em relação à sua mantenedora está expressa no 

Sistema de Controle de produção e distribuição de material didático Regimento 

Geral da Instituição, a saber: “Art. 101. A Mantenedora respeitará e assegurará a 

autonomia didático- pedagógica da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB.”. 

Os órgãos colegiados da FMB são o Conselho Administrativo-Pedagógico 

(CONAP) e os colegiados de cursos de graduação. Estes órgãos são da estrutura 

organizacional da FMB e não de sua mantenedora.  Portanto, no que se relaciona à 

autonomia da IES, se aplica o que preceitua o Art. 101 do Regimento. 
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3 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EXPANSÃO DA FMB DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS (PRESENCIAL E EAD) 

O cronograma se dará como segue. 

3.1 Cronograma de Expansão dos Cursos de Graduação. 

O cronograma para expansão dos cursos de graduação da FMB segue como descrito 

no Quadro 04. 

Quadro 04- Cronograma de Expansão dos Cursos de Graduação  

NOME DO 

CURSO 

HABILITAÇÃ

O 

MODALIDA

DE 

Nº DE 

VAGA

S 

DIMENSÃ

O DAS 

TURMAS 

(ANO) 

REGIME DE 

MATRÍCUL

A 

TURNO DE 

FUNCIONAMEN

TO 

SITUAÇÃO 

ATUAL DO 

CURSO 

LICENCIATURA 

EM PEDAGOGIA 

LICENCIATU

RA 

PRESENCI

AL 
200 4 

SEMESTRA

L 

MATUTINO E 

NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

BACHARELADO 

EM 

ADMINISTRAÇÃO 

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
200 4 

SEMESTRA

L 

MATUTINO E 

NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

BACHARELADO 

EM TEOLOGIA 

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L 
NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

TECNÓLOGO 
PRESENCI

AL 
200 4 

SEMESTRA

L 

MATUTINO E 

NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

BACHARELADO 

EM SERVIÇO 

SOCIAL 

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L 
NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

BACHARELADO 

EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L 
NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

 BACHARELADO 

EM DIREITO 

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L 

MATUTINO E 

NOTURNO 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

 LICENCIAUTURA 

EM PEDAGOGIA 

LICENCIATU

RA 

A 

DISTANCIA 
500 NSA 

SEMESTRA

L 
NSA 

EM 

FUNCIONAME

NTO 

BACHARELADO 

EM TEOLOGIA 

BACHARELA

DO 

A 

DISTANCIA 
1000 NSA 

SEMESTRA

L 
NSA 

EM 

FUNCIONAME

NTO 
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BACHARELADO 

EM 

ADMINISTRAÇÃO 

BACHARELA

DO 

A 

DISTANCIA 
2000 NSA 

SEMESTRA

L 
NSA 

PROJEÇÃO 

2019 

SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

GESTÃO 

PÚBLICA 

TECNÓLOGO  
A 

DISTANCIA 
250 NSA 

SEMESTRA

L 
NSA 

PROJEÇÃO 

PARA 2020 

BACHARELADO 

EM 

ENFERMAGEM  

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L INTEGRAL 
PROJEÇÃO 

PARA 2020 

BACHARELADO 

EM DIREITO  

BACHARELA

DO 

A 

DISTANCIA 
100 NSA 

SEMESTRA

L 
NSA 

PROJEÇÃO 

PARA 2021 

SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

TECNÓLOGO 
A 

DISTANCIA 
500 NSA 

 

SEMESTRA

L 
NSA 

PROJEÇÃO 

PARA 2021 

LICENCIATURA 

EM LETRAS – 

PORTUGUÊS 
 

LICENCIATU

RA 

A 

DISTANCIA 
1000 NSA 

SEMESTRA

L NSA 
PROJEÇÃO 

PARA 2022 

SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

GESTÃO 

FINANCEIRA 
 

TECNÓLOGO 
A 

DISTANCIA 
250 NSA 

SEMESTRA

L 
NSA 

PROJEÇÃO 

PARA 2022 

BACHARELADO 

EM FARMÁCIA 
 

BACHARELA

DO  

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L 
NOTURNO 

PROJEÇÃO 

PARA 2022 

BACHARELADO 

EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  
 

BACHARELA

DO 

A 

DISTANCIA 
500 NSA 

SEMESTRA

L NSA 
PROJEÇÃO 

PARA 2023 

BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA  

BACHARELA

DO 

PRESENCI

AL 
100 2 

SEMESTRA

L 
NOTURNO 

PROJEÇÃO 

PARA 2023 

 

 

3.2 Cronograma de Expansão dos Cursos de Pós Graduação.  

Quadro 05 - Cronograma de Expansão dos Cursos de Pós Graduação 
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NOME DO CURSO HABILITAÇÃO MODALIDADE 

Nº DE 

VAGA

S 

DIMENSÃO 

DAS TURMAS 

REGIME DE 

MATRÍCULA 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 

SITUAÇÃO ATUAL 

DO CURSO 

Alfabetização e Letramento 
Lato Sensu 

PRESENCIAL 
100 4 Anual 

Alternado sob 

Demanda 
Em funcionamento 

Atendimento Educacional Especializado 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 
4 Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Basquetebol 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 
4 Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Biomedicina Estética 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Contabilidade, Controladoria E Auditoria 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Curso em Educação Infantil e Supervisão 

Escolar 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Direito e Processo de Trabalho para 

Empresas 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Educação Especial e Inclusiva 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Educação Física Escolar 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Educação Inclusiva e Práticas 

Pedagógicas em AEE 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Educação Infantil 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 
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Educação Infantil e Letramento 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Enfermagem Estética 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Farmácia Estética 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Filosofia da Educação 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão da Saúde Pública e Meio 

Ambiente 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão de Educação Física com Ênfase 

em Treinamento Desportivo 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão de Markenting 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão de Pessoas e Planejamento 

Estratégico 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão de Recursos Humanos 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão e Direito do Trânsito 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão e Docência do Ensino Superior 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão em Administração Empresarial e 

Gestão de Pessoas 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão em Segurança Pública 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 
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Gestão Escolar 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Escolar e Coordenação 

Pedagógica 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Escolar, Supervisão, Inspeção e 

Orientação 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Esportiva e Projetos Sociais 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Financeira 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Financeira: Controladoria e 

Auditoria 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Financeira: Controladoria e 

Auditoria 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Pública 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão Social: Políticas Públicas e 

Defesa de Direitos 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Informática Educativa 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

LIBRAS ( LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS ) 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Língua Portuguesa e Linguística 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

MBA em Contabilidade & Departamento 

Pessoal 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 
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Metodologia do Ensino da História e 

Geografia 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Metodologia do Ensino da Matemática 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Metodologia do Ensino de Biologia e 

Química 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Metodologia e Docência do Ensino 

Superior 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Musculação e Personal Training 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Neuropsicopedagogia Institucional e 

Clínica 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Neuropsicopedagogia: Transtornos 

Escolares e Práticas Inclusivas 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicanálise Clínica 
Lato Sensu  

PRESENCIAL 100 4 
Anual 

Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicanálise Clínica com Crianças e 

Adolescentes 

Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicologia das Relações Humanas Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicomotricidade e Atendimento 

Educacional Especializado 

Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicomotricidade Institucional e Clínica Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicopedagogia Clínica e Institucional Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 
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Psicopedagogia e Educação Especial Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicopedagogia Institucional Clínica e 

Hospitalar 

Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Relações Humanas e Clínica Pastoral Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Saúde Pública e da Família Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Segurança Pública Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Transtornos do Aspectro do Autismo 

(TEA) e Transtornos do 

Neurodesenvolvimento 

Lato Sensu  PRESENCIAL 100 4 Anual Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Advocacia Contemporânea com Ênfase 

em Prática Civil 

Lato Sensu  A DISTANCIA 400 16 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Alfabetização e Letramento Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Assistência nas Urgências e 

Emergências 

Lato Sensu  A DISTANCIA 200 8 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Atendimento Educacional Especializado Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Docência do Ensino Superior Lato Sensu  A DISTANCIA 400 16 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Educação Especial e Inclusiva Lato Sensu  A DISTANCIA 200 8 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Gestão De Marketing e Comunicação 

Integrada 

Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 
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Gestão Escolar e Coordenação 

Pedagógica 

Lato Sensu  A DISTANCIA 200 8 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

MBA Em Auditoria, Acreditação e 

Qualidade dos Serviços de Saúde 

Lato Sensu  A DISTANCIA 200 8 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

MBA Em Práticas Estratégicas em 

Recursos Humanos 

Lato Sensu  A DISTANCIA 200 8 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

MBA em Segurança da Informação Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

MBA Secretariado Executivo Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Metodologia do Ensino da História e 

Geografia 

Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Metodologia do Ensino da Matemática Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Neuropsicopedagogia Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Política e Sociedade Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Psicopedagogia com Ênfase em 

Educação Especial 

Lato Sensu  A DISTANCIA 100 4 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 

Saúde Mental e Transtornos 

Psicossociais 

Lato Sensu  A DISTANCIA 200 8 NSA Alternado sob 

Demanda 

Em funcionamento 
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3.3 Cronograma de Expansão dos Cursos de Extensão. 

Quadro 06 - Cronograma de Expansão dos Cursos de Extensão  

NOME DO CURSO MODALIDADE 
Nº DE 

VAGAS 

DIMENSÃO 

DAS TURMAS 

REGIME DE 

MATRÍCULA 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 

Gestão Imobiliária Semipresencial 25 1 Semestral 
Alternado sob Demanda 

 Excelência em Gestão Pública; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Inglês para Negócios; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Valor Cultural como Estratégia Competitiva; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Formação em Educação Patrimonial; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Segurança do Trabalho; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Liderança como Fator de Sucesso Organizacional; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Gestão Estratégica de Custos; Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Gestão Estratégica de Custos e Preços; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Chefia e Liderança, Análise Organizacional, Administração do Tempo; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 
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 Administração da Qualidade; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Gestão Hospitalar; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Gestão Ambiental; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Teoria Econômica; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Métodos e Técnicas de Pesquisa na Administração; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Teoria Geral da Administração; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Sociologia Aplicada à Administração e Saúde Funcional; Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Contabilidade da Microempresa e do Terceiro Setor; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 O Processo de Licitação, Auditoria Contábil - Fase em Atuação de Auditoria 

Externa; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 A Contabilidade do Terceiro Setor; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Matemática Financeira 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Tópicos Contemporâneos da Contabilidade da Microempresa e do Terceiro 

Setor; 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Básico em Língua Espanhola; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 
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Gestão do Esporte; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Como Falar em Público; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Formação em História e Cultura Afro-Brasileira; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Língua Inglesa; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Psicologia da Educação; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Metodologia de Pesquisa em Educação; 

Filosofia; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

História da Educação; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Informática e Educação; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Teorias da Educação; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Matemática; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Leitura Dinâmica; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Língua Portuguesa; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Superação dos Transtornos da Leitura e Escrita; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Produção de Textos Criativos; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 
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Orientação e Mobilidade para Portadores de Deficiência Visual; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Literatura Infantil na Escola; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Básico em Libras; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Aprendizagem e Desenvolvimento infantis da Criança com Deficiência Visual; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 A Matemática para Alunos com Deficiência Visual (Uso de Sorobã); 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Interpretação de Exames Laboratoriais; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Jogos Lúdicos e Práticas Pedagógicas; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Língua Inglesa – Conversação, Sistematização da Assistência de Enfermagem; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Saúde Funcional: Uma Abordagem Geral Sobre Doenças Críticas: A Clinica do 

Acompanhamento Terapeuta (AT) e a Reabilitação Psicossocial; 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Nova Abordagem de Atendimento em Saúde: A Clínica do Acompanhamento de 

Terapeutas (AT) e a Reabilitação Psicossocial; 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Conviver e Prevenir Diabetes; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Assistência da Enfermagem ao Paciente Queimado; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

A Saúde da Pessoa Idosa, Surdocegueira e Múltipla Deficiência Sensorial; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Promoção da Saúde Através da Informação; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 
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 Saúde da Família; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Qualidade de Vida no Trabalho 

Psicologia Organizacional; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Processos Motivacionais e Relacionamento Interpessoal; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Postura e Perfil Profissional do Colaborador Contemporâneo; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Gestão de Conflitos nas Organizações; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Gestão da Qualidade; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Direito Imobiliário; 
 

Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

 Gestão e Direito do Trânsito; 
Semipresencial 25 1 Semestral Alternado sob Demanda 

Fonte: FMB (2019). 
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3.4 Cronograma de Expansão dos Polos EAD.  

Código Denominação Endereço Município UF 

1091469 Alexandria Rua Ferreira Chaves, Alexandria, 69 - Centro Alexandria RN 

1107582 Aracati_01 Rui Barbosa, Aracati_01, 218 - Do Aterro Aracati CE 

1104781 BREJO SANTO_1 Rua Manoel Inácio Bezerra - Oeste, BREJO 

SANTO_1, 110 - Centro 

Brejo Santo CE 

1102591 BREJO_01 Rua Santo Antônio, BREJO_01, 50 - Santo Antonio Brejo MA 

1091470 Caraúbas Rua Francisco Martins de Miranda, Caraúbas, 375 

– Centro 

Caraúbas RN 

1104798 CARIUS Rua Raul Nogueira II, CARIUS, 48 - Esplanada Cariús CE 

1100803 Custódia_PE_1 Avenida João Veríssimo, Custódia_PE_1, 340 – 

Centro 

Custódia PE 

1058702 Faculdade do Maciço 

do Baturité 

Rua Edmundo Bastos, Faculdade do Maciço do 

Baturité, s/n - Sanharão 

Baturité CE 

1092128 Guaiuba Rua Tenente Ivanildo, Guaiuba, - José Nocrato Guaiúba CE 

1092127 IAMP Rua César Fontenele, IAMP, 555 - Amadeu 

Furtado 

Fortaleza CE 

1092460 Itabuna Rua Castro Alves, Itabuna, 83 - Califórnia Itabuna BA 

1102455 JAICÓS_1 Avenida José Florèncio, JAICÓS_1, s/n – 

Serranópolis 

Jaicós PI 

1093706 Jequié - BA Loteamento Vicente Grilo, Jequié - BA, - 

Jequiezinho 

Jequié BA 

1091478 João Câmara Rua João Teixeira, João Câmara, - centro João Câmara RN 

1089839 Maracanaú Rua 12, Maracanaú, - Jereissati I Maracanaú CE 

1101666 Maranguape - CE Rua Raimundo Herbster, Maranguape - CE, 230 – 

Preguiça 

Maranguape CE 

1106597 MOSSORÓ_01 Rua Tiradentes, MOSSORÓ_01, 53 - Centro Mossoró RN 

1092126 NATAL Rua São Severino, NATAL, 18 - Bom Pastor Natal RN 

1107630 Oliveira de 

Brejinhos_01 

Avenida Almerindo Teixeira de Almeida, Oliveira de 

Brejinhos_01, - Centro 

Oliveira dos 

Brejinhos 

BA 

1104758 PACAJUS_1 Rua Carlito Lopes, PACAJUS_1, 395 - Croata II Pacajus CE 

1095498 Parelhas Avenida Amintas Barros, Parelhas, 2183 - Lagoa 

Nova 

Natal RN 

1095630 Parelhas - RN Rua Comendador José Gomes, Parelhas - RN, 487 

– Centro 

Parelhas RN 

1101211 PINDORETAMA_1 Rua Ricardo Albino, PINDORETAMA_1, - 962 Pindoretama CE 
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1104932 QUIXADA_01 Rua Benjamim Constant, QUIXADA_01, 972 - São 

Francisco 

Quixadá CE 

1107860 Russas_01 Rua Francisco Scipião, Russas_01, 75 - Várzea 

Alegre 

Russas CE 

1089838 Santo Amaro Rua São Francisco do Jardim, Santo Amaro, 396 - 

Bom Jardim 

Fortaleza CE 

1106412 Serra Talhada - PE Rua João Nunes de Souza, Serra Talhada - PE, 

493 - Nossa Senhora da Penha 

Serra Talhada PE 

1091476 Touros Avenida 27 de Março, Touros, 469 - Centro Touros RN 

1102590 UIRAÚNA_1 Rua Francisco Leão Veloso, UIRAÚNA_1, 448 – 

Centro 

Uiraúna PB 

1092425 Valença Avenida Novo Horizonte, Valença, SN - Novo 

Horizonte 

Valença BA 

1106435 VÁRZEA ALEGRE_01 Avenida Vicente Alves Costa, VÁRZEA 

ALEGRE_01, 399 - Zezinho Costa 

Várzea Alegre CE 

1101258 WAGNER_1_BA Rua 29 de Janeiro, WAGNER_1_BA, s/n - Centro Wagner BA 
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4 PERFIL DO CORPO DOCENTE, CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E 

CORPO DE TUTORES  

O corpo docente da FMB, tem seu perfil descrito por meio de sua 

composição, seus requisitos de titulação, experiência acadêmica no magistério 

superior, experiência profissional não acadêmica, regime de trabalho, plano de 

carreira, critérios de seleção e contratação, políticas de capacitação e formação 

docente, procedimento para substituição eventual, bem como, cronograma e plano 

de expansão. 

4.1 Perfil do Corpo Docente  

Apresenta-se abaixo o perfil do corpo docente. 

4.1.1 Composição do Corpo Docente na Modalidade Presencial 

O O corpo docente é composto por 31 professores, dentre eles, especialistas, 

mestres e doutores. No quadro 5 está descrito o corpo docente. 

 Tabela 26 – Relação do Corpo Docente da FMB 

 Nº NOME CPF TITULAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

1 AFONSO VIEIRA LINO FILHO 61524069353 Mestre PARCIAL 

2 ANDREA MARIA SOBREIRA KARAM 79270387372 Mestre PARCIAL 

3 

ANTONIA OLANDINA FRANCO  

COELHO 31671195353 Especialista  PARCIAL 

4 ANGELA MARIA DE SOUZA 09192075886 Especialista  HORISTA 

5 CARLOS RAFAEL VIEIRA CAXILE 54970806349 Doutor PARCIAL 

6 CHRISTIAN MOREIRA DE SOUZA 69933049372 Mestre  PARCIAL 

7 DARLAN DE ALMEIDA LIMA  41738640353 Mestre  PARCIAL 

8 

FRANCISCA SOLANGE MENDES DA 

ROCHA 37836560368 Mestre PARCIAL 

9 FRANCISCO GLEYSON LIMA QUEIROZ 02689385392 Especialista  HORISTA 

10 

FRANCISCO LINDOMAR DE LIMA 

SILVA 02930077301 Especialista  PARCIAL 

11 GARDENIA BARROSO LIMA 24193186334 Especialista  PARCIAL 

12 GLEDSON DE SOUZA FERREIRA 47246529349 Mestre HORISTA 

13 ISAAC RODRIGUES CUNHA 60106059386 Mestre HORISTA 
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4.1.2 Composição do Corpo Docente na Modalidade EAD 

O Corpo docente na modalidade a distância, professores-tutores, será composto 

por 31 professores a saber: 

14 

JESSYCA LAGES DE CARVALHO 

CASTRO 00287945324 Mestre INTEGRAL 

15 JOAO LUIS MELO FILGUEIRAS 20226195368 Mestre PARCIAL 

16 JOILSON PEDROSA DE SOUSA 49222317300 Mestre PARCIAL 

17 JOSE LUIZ TORRES MOTA 19235941253 Doutor PARCIAL 

18 

JULYANNE LAGES DE CARVALHO 

CASTRO 00287944352 Especialista  INTEGRAL 

19 LUCIA HELENA GONÇALVES MARTINS 35604611387 Especialista  PARCIAL 

20 

MARCIZO VEIMAR CORDEIRO VIANA 

FILHO 66737478387 Doutor PARCIAL 

21 MARCOS ANTONIO DA SILVA 50049909304 Doutor PARCIAL 

22 MARLON SILVA MARQUES 00348360398 Especialista  HORISTA 

23 MOZART PEREIRA DA SILVA NETO 76404536315 Especialista  PARCIAL 

24 NATANAEL MORENO TUSSINI 93427085104 Especialista  PARCIAL 

25 PAULO HENRIQUE BARBOSA SOUSA 42984220382 Mestre PARCIAL 

26 PRISCILLA MARIA SANTANA MACEDO 02710800357 Mestre HORISTA 

27 RAUL NIXON COSTA SARAIVA 46357777315 Especialista  PARCIAL 

28 TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA 02746073366 Especialista  PARCIAL 

29 JOVIANO DE SOUSA SILVA  04089755395 Mestre PARCIAL 

30 HERMANO MOURA CAMPOS  95812121320 Mestre HORISTA 

31 HUMBERTO DUARTE DE MEDEIROS 63012987649 Mestre PARCIAL 

 
TITULAÇÃO QTADE PERCENTUAIS   

 
Doutor 4 12,90% 

 

 
Mestre 16 48,38%   

 
Especialista 11 38,70%   

 
TOTAL DE PROFESSORES 31 100%   

 
TOTAL - Mestres e Doutores 19 61%   
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 Nº NOME CPF TITULAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

1 AFONSO VIEIRA LINO FILHO 61524069353 Mestre PARCIAL 

2 ANDREA MARIA SOBREIRA KARAM 79270387372 Mestre PARCIAL 

3 

ANTONIA OLANDINA FRANCO  

COELHO 31671195353 Especialista  PARCIAL 

4 ANGELA MARIA DE SOUZA 09192075886 Especialista  HORISTA 

5 CARLOS RAFAEL VIEIRA CAXILE 54970806349 Doutor PARCIAL 

6 CHRISTIAN MOREIRA DE SOUZA 69933049372 Mestre  PARCIAL 

7 DARLAN DE ALMEIDA LIMA  41738640353 Mestre  PARCIAL 

8 

FRANCISCA SOLANGE MENDES DA 

ROCHA 37836560368 Mestre PARCIAL 

9 FRANCISCO GLEYSON LIMA QUEIROZ 02689385392 Especialista  HORISTA 

10 

FRANCISCO LINDOMAR DE LIMA 

SILVA 02930077301 Especialista  PARCIAL 

11 GARDENIA BARROSO LIMA 24193186334 Especialista  PARCIAL 

12 GLEDSON DE SOUZA FERREIRA 47246529349 Mestre HORISTA 

13 ISAAC RODRIGUES CUNHA 60106059386 Mestre HORISTA 

14 

JESSYCA LAGES DE CARVALHO 

CASTRO 00287945324 Mestre INTEGRAL 

15 JOAO LUIS MELO FILGUEIRAS 20226195368 Mestre PARCIAL 

16 JOILSON PEDROSA DE SOUSA 49222317300 Mestre PARCIAL 

17 JOSE LUIZ TORRES MOTA 19235941253 Doutor PARCIAL 

18 

JULYANNE LAGES DE CARVALHO 

CASTRO 00287944352 Especialista  INTEGRAL 

19 LUCIA HELENA GONÇALVES MARTINS 35604611387 Especialista  PARCIAL 

20 

MARCIZO VEIMAR CORDEIRO VIANA 

FILHO 66737478387 Doutor PARCIAL 

21 MARCOS ANTONIO DA SILVA 50049909304 Doutor PARCIAL 

22 MARLON SILVA MARQUES 00348360398 Especialista  HORISTA 

23 MOZART PEREIRA DA SILVA NETO 76404536315 Especialista  PARCIAL 

24 NATANAEL MORENO TUSSINI 93427085104 Especialista  PARCIAL 

25 PAULO HENRIQUE BARBOSA SOUSA 42984220382 Mestre PARCIAL 

26 PRISCILLA MARIA SANTANA MACEDO 02710800357 Mestre HORISTA 
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4.1.3 Requisitos de Titulação  

Os requisitos de titulação do corpo docente da FMB obedecem ao texto 

legal, Art 66 da LDB, no qual exige que todos os professores tenham pós-

graduação, prioritariamente, mestrado e doutorado. 

4.1.3.1 Requisitos de Titulação na modalidalidade Presencial  

Quadro 07. Requisitos de Titulação na modalidade Presencial  

DOUTOR MESTRE ESPECIALISTA TOTAL  
12,90% 48,38% 38,70% 100%  
Fonte: FMB (2019) 

4.1.3.2 Requisitos de Titulação na modalidalidade EAD 

Quadro 08 - Requisitos de Titulação na modalidalidade EAD 

DOUTOR MESTRE ESPECIALISTA TOTAL  
12,90% 48,38% 38,70% 100%  
Fonte: FMB 

(2019)(2019) 

 

    
 

4.1.4 Experiência Acadêmica no Magistério Superior  

  A experiência profissional no magistério superior, prioritariamente, se dá a 

professores com mais de 3 anos de experiência e a experiência profissional não 

acadêmica, de mesma forma, 3 anos, prioritariamente. 

27 RAUL NIXON COSTA SARAIVA 46357777315 Especialista  PARCIAL 

28 TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA 02746073366 Especialista  PARCIAL 

29 JOVIANO DE SOUSA SILVA  04089755395 Mestre PARCIAL 

30 HERMANO MOURA CAMPOS  95812121320 Mestre HORISTA 

31 HUMBERTO DUARTE DE MEDEIROS 63012987649 Mestre PARCIAL 

 
TITULAÇÃO QTADE PERCENTUAIS   

 
Doutor 4 12,90% 

 

 
Mestre 16 48,38%   

 
Especialista 11 38,70%   

 
TOTAL DE PROFESSORES 31 100%   

 
TOTAL - Mestres e Doutores 19 61%   
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São contratados para atuar na FMB docentes, preferencialmente, com 

experiência acadêmica e profissional em outras áreas de atividades, que os habilita 

para a atuação profissional na docência do ensino superior. 

Este conjunto de experiências mostra-se compatível com a natureza das 

atividades acadêmicas e com a concepção dos cursos, cumprindo todos os 

requisitos institucionais e, particularmente, os requisitos do projeto pedagógico 

do(s) curso(s) objetos da contratação. 

Docentes em início de carreira no magistério superior, entendida como 

primeiro emprego, devem receber acompanhamento diferenciado pela 

coordenação de curso, de no mínimo, um ano letivo, independente da titulação do 

referido docente. 

Atualmente a maioria dos docentes tem mais de 3 anos de experiência.  

4.1.5 Experiência Profissional Não Acadêmica  

É priorizada a experiência profissional não acadêmica para os docentes de 

forma que tenham, minimamente, a partir de 3 anos de experiência em atividades 

não vinculadas ao ensino superior.  

4.1.6 Regime de Trabalho  

Se apresenta o regime de trabalho como segue. 

4.1.6.1 Regime de Trabalho Presencial  

O regime de trabalho dos professores da FMB,  é o de Tempo Parcial (TP); 

Tempo integral (TI) e horista, conforme percentuais estabelecido pela legislação 

do MEC, FMB e na forma do estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  Decorre que a FMB prevê um efetivo de mais 60% de seus professores 

com regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 

4.1.6.2 Regime de Trabalho EAD 

Na modalidade EAD 100% dos professores estarão sob regime de trabalho 

de tempo integral ou parcial. 

4.1.7 Plano de Carreira  

O Plano de Carreira Docente está definido em peça regimental com 

ordenamentos específicos que atendam à Convenção Coletiva de Trabalho, a CLT 

e os interesses da FMB. Está, ainda, protocolado no MTE. Aguarda homologação 

do Ministério do Trabalho e do Emprego. 
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Os professores integrantes do Quadro de Carreira Docente serão 

remunerados segundo a categoria funcional e o regime de trabalho, conforme os 

valores expressos na tabela salarial, aprovada e atualizada periodicamente de 

acordo com a legislação, pela Mantenedora, de acordo com os percentuais 

acordados anualmente junto ao Sindicato da Categoria. A hora-aula 

compreenderá, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente ministrada 

segundo seu Plano de Ensino, seu planejamento, preparação, inovação, 

transmissão e construção do conhecimento e avaliação dos alunos e respectivos 

registros acadêmicos. Para o enquadramento neste Plano de Carreira Docente, 

será exigida a condição de o professor estar contratado e no efetivo exercício de 

suas funções. A distribuição da carga horária será definida pela Instituição, nos 

termos da legislação. 

Para as profissões regulamentadas, a carga horária e o regime de trabalho 

serão definidos pelos conselhos/sindicatos das categorias.  

O Plano de Carreira na íntegra consta do anexo neste PDI, o qual já foi 

protocolado e aguarda homologação do Ministério do Trabalho e do Emprego. 

 4.1.8 Perfil do Corpo Docente: Critérios de Seleção e Contratação  

A Instituição, a princípio, contrata docentes já qualificados para exercer a 

regência das disciplinas dos cursos. Contudo, dada a algumas especificidades da 

educação superior, possui política de qualificação expressa em ato normativo 

interno, plano de carreira, que estabelece os critérios para a concessão de 

incentivos destinados a apoio docente para qualificarem-se, definidos em 

consonância com o planejamento orçamentário. 

 Em síntese está política está vinculada a cursos de pós graduação, 

aperfeiçoamento, seminários, congressos e outros eventos entendidos como 

pertinentes à participação do docente. 

O professor da FMB é selecionado com base no entendimento da IES de 

seu perfil, titulação e curriculo. A contratação é efetivada na forma da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), cumulada com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB, art.66). O perfil do docente está focado na competência, 

conhecimento e habilidade inerente ao professor de ensino superior.  

Os requisitos de titulação do corpo docente da FMB obedecerão ao texto 

legal, Art 66 da LDB, no qual exige que todos os professores tenham pós-

graduação, prioritariamente, mestrado e doutorado.  

Para a experiência profissional serão priorizadas, minimamente, 2 anos 

tanto para os cursos de Licenciatura como para cursos de bacharelado e 3 anos 

nos cursos superiores de tecnologia, nas respectivas áreas de atuação. 
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A experiência profissional no magistério superior, prioritariamente, se dará 

a professores com mais de 2 anos de experiência e a experiência profissional não 

acadêmica, de mesma forma, 3 anos, prioritariamente. 

Serão contratados para atuar na FMB docentes, preferencialmente, com 

experiência acadêmica e profissional em outras áreas de atividades, que os habilita 

para a atuação profissional na docência do ensino superior. Este conjunto de 

experiências deverá mostrar-se compatível com a natureza das atividades 

acadêmicas e com a concepção do curso, cumprindo todos os requisitos 

institucionais e, particularmente, os requisitos do projeto pedagógico do(s) curso(s) 

objetos da contratação. Docentes em início de carreira no magistério superior, 

entendida como primeiro emprego, deverão receber acompanhamento 

diferenciado pela coordenação de curso, de no mínimo, um ano letivo, 

independente da titulação do referido docente. 

4.1.9 Políticas de Formação e Capacitação Docente  

A política de capacitação docente e formação continuada garante a 

participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de 

desenvolvimento pessoal, como també a formação continuada em cursos de 

mestrado e doutorado. 

4.1.9.1 Políticas de qualificação acadêmica docente em programas de mestrado e 

doutorado 

Todos os professores da FMB possuem, no mínimo, pós-graduação Lato 

Sensu. A FMB também dispõe de ações para qualificação continuada de 

professores em nível de qualificação acadêmica docente. Para tanto, analisa 

anualmente sua necessidade de professores com mestrado ou doutorado e 

contempla, sob demanda, auxílio operacional e financeiro para que os professores 

selecionados possam cursar tais modalidades de educação superior. 

O auxílio financeiro está alocado em dotação orçamentária plurianual da 

mantenedora. 

A partir desta constatação, as políticas para a qualificação do corpo docente, nas 

áreas de interesse dos cursos de graduação, podem ser assim descritas: 

a) cursos de pós-graduação Stricto Sensu - mestrado: destinados a 

professores que necessitem fazer mestrados nas respectivas áreas 

de interesse dos cursos de graduação; 

b) cursos de pós-graduação Stricto Sensu - doutorado: destinados a 

professores que necessitem fazer doutorado nas respectivas áreas 

de interesse dos cursos de graduação; 
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c) cursos de pós-graduação Stricto Sensu – pós-doutorado: destinados 

a professores que necessitem fazer pós-doutorado nas respectivas 

áreas de interesse dos cursos de graduação; 

d) Estas qualificações tem regulamentação própria para acesso 

(Conferir ANEXO - I – Política de Capacitação e Formação 

Continuada do Corpo Docente). 

4.1.9.2 Políticas de qualificação docente e formação continuada: participação em 

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento 

pessoal  

A FMB adota uma política de valorização da competência profissional e do estímulo 

à atualização permanente. Para tal, zela por oferecer ao professor oportunidades 

de se desenvolver técnica e cientificamente, permitindo-lhe: 

a) assumir funções e cargos na instituição; 

b) ascender no Plano de Carreira na medida em que se qualifique 

academicamente e comprove capacitação docente através de 

avaliação de desempenho e de tempo de serviço; 

c) ter remuneração condigna; 

d) conviver num ambiente acadêmico com condições de trabalho 

suficientes para o exercício da atividade docente, da pesquisa e da 

extensão; 

e) participar de seminários, congressos, cursos de pós-graduação 

“stricto sensu” e “lato-sensu”, e de atividades de enriquecimento 

cultural e técnico, desenvolvidas na própria instituição ou fora dela. 

 Para o atendimento dessas premissas, a Instituição estabeleceu alguns pontos 

básicos: 

a) engajamento dos professores contratados em regime de tempo 

parcial, com jornada semanal destinada ao atendimento de alunos, 

participação em reuniões acadêmicas e outras atividades promovidas 

pela Instituição; 

b) qualificação permanente do corpo docente, através dos programas 

institucionais internos abrangendo palestras, seminários, workshops 

e encontros didático-pedagógicos, como também da participação em 

eventos científicos de relevância na área de atuação; 

c) estímulo à titulação em nível de Mestrado e Doutorado, através de 

incentivos salariais, contemplando a promoção automática por 

titulação, bem como através da redução da carga horária dos 
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professores realizando mestrado e doutoramento, sem prejuízo de 

sua remuneração; 

d) contratação de alguns professores em regime de tempo integral 

destinada, prioritariamente, a portadores de títulos de mestre e 

doutor. Nesse regime o docente, além das atividades de ensino, deve 

estar integrado às atividades de pesquisa e extensão, coordenação 

de núcleos, de estágios e de outros serviços de natureza acadêmica, 

com a participação de alunos e outros professores; 

e) concessão de bolsas de estudos para os cursos de doutorado, 

mestrado, especialização ou aperfeiçoamento, em instituições 

brasileiras; 

f) licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para 

participação em programas, externos ou internos, de pós-graduação 

e/ou de treinamento profissional. 

 

Resulta deste entendimento que, a FMB nos meses de Fevereiro e Julho, promove 

a qualificação profissional docente, atualizando e qualificando os professores em 

diversos assuntos inerentes ao cotidiano do docente de educação superior.  

Esta ação de qualificação conta, em cada mês referido, com uma carga horária 

mínima de 20 horas. O objetivo desta qualificação é manter o docente sempre 

atualizado com modernas técnicas pedagógicas e em diversos assuntos 

acadêmicos. O ementário de cada curso de capacitação será definido previamente 

ao curso com foco nos seguintes temas: 

a) Metodologias inovadoras de aprendizagem; 

b) Utilização de recursos pedagógicos com base na tecnologia de 

comunicação; 

c) Cenários da educação superior no Brasil; 

d) Cenários da educação superior no estado do Ceará; 

e) Educação: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Aspectos da 

Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade 

surda. Introdução aos aspectos lingüísticos na Língua Brasileira de 

sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de 

sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as 

diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua 

Portuguesa); 

e) cursos de aperfeiçoamento e especialização: estes cursos serão 

destinados a professores que desejam ou que seja necessário o 

aprendizado imediato de um novo conhecimento ou aprofundamento 
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em um conhecimento mais específico da área de interesse de uma 

determinada disciplina; 

f) outras formas de qualificação docente, não enquadradas nas 

categorias anteriores. 

g) cursos de LIBRAS: pretende disponibilizar capacitação continuada 

nos programas avançados de proficiência linguística em linguagem 

de sinais, com aprofundamento em: 

i. Alfabeto manual; 

ii. Vocabulários; 

iii. Configuração de mãos; 

iv. Teoria (cultura e comunidade surda); 

v. Conversação Prática; 

vi. Sistema de transcrição para LIBRAS; 

vii. Expressão corporal / facial; 

viii. Dramatização. 

 

Além disto, a FMB possibilita, também, a participação dos docentes, de acordo 

com o interesse de cada curso, a participação do docente em eventos científicos, 

técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal, realizados 

em outras Instituições. O auxílio financeiro está alocado em dotação orçamentária 

plurianual da mantenedora. 

4.1.9.3 Programa de formação continuada para qualificação docente na 

Modalidade EAD  

A FMB nos meses de Fevereiro e Julho, promoverá o programa de formação e 

capacitação permanente para docentes que atuarão na modalidade EAD.  

Este programa terá os seguintes objetivos: 

4.1.9.2.1 Objetivo Geral: 

Capacitar professores para atuar na modalidade de educação a distância, 

com competências e habilidades para promoção do ensino e aprendizagem com 

qualidade. 

4.1.9.2.2 Objetivo Específicos: 
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a) Perceber a evolução da educação à distância e sua importância na 

atualidade; 

b) Compreender o conceito e as principais características da educação 

à distância; 

c) Conhecer quais são os tipos de estrutura de apoio na educação à 

distância; 

d) Compreender as relações entre tecnologia e educação; 

e) Compreender quais são os papéis e competências fundamentais do 

professor tutor; 

f) Identificar as características do aluno virtual e as diferentes 

estratégias para o desenvolvimento da aprendizagem na modalidade 

à distância; 

g) Reconhecer estratégias de avaliação para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa. 

h) Formar professores autores para a compreensão das dimensões 

tecnológicas existentes no ambiente da Educação a Distância 

contemporânea. 

i) Possibilitar ao professor autor planejar, avaliar, organizar, construir 

materiais, propostas de ensino/aprendizagem baseadas na 

modalidade de Educação a Distância (EaD). 

j) Capacitar professores autores e formadores para a elaboração de 

materiais didáticos e de atividades de orientação a tutoria nos cursos 

realizados na modalidade de Educação a Distância. 

4.1.9.2.3 Ementário 

Fundamentos da Educação a Distância Estrutura de apoio administrativo e 

pedagógico em EaD. O professor tutor e suas competências. Modelos 

pedagógicos, estratégias de ensino e avaliação na modalidade a distância. O aluno 

virtual. Planejamento e gestão da Educação a Distância. Produção de material 

didático em diferentes suportes midiáticos. Avaliação da aprendizagem na 

Educação a Distância. Atuação do professor formador no curso e na tutoria 

4.1.9.2.4 Período e Carga Horária  

A formação ou capacitação deverá acontecer em fevereiro e Julho dos anos 

2017 e 2018, com carga horária mínima de 10 horas, disponíveis para cada módulo 

referentes a capacitação. 
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Caso necessário, esta capacitação poderá ser realizada em outras IES, que 

promovam tais eventos.  

 4.1.10 Procedimento para Substituição Eventual de Professores do Quadro 

A substituição eventual de professores se dará da seguinte forma: a) Em 

casos excepcionais, ou de extrema necessidade, como os afastamentos previstos 

na forma regimental, o docente será contratado, por prazo determinado;  b) Em 

caso de  vacância o docente será contratado diretamente para sua função, após 

passa pelo processo seletivo. 

 4.1.11 Cronograma e plano de expansão do corpo docente 

Apresenta-se o cronograma do plano de expansão do corpo docente para o 

período de 2015-2019. 

 4.1.12 Cronograma de Expansão do Corpo Docente na Modalidade Presencial 

O cronograma segue a necessidade quantitativa de expansão do corpo docente 

por curso a ser implantado. 

Quadro 09 - Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

Presencial  

Titulação 2019 2020 2021 2022 2023 

Doutores 4 6 8 10 12 

Mestres 16 18 20 22 24 

Especialistas 11 12 13 14 15 

Total 31 36 41 46 51 

Fonte: FMB (2019) 

4.1.13 Cronograma de Expansão do Corpo Docente na Modalidade EAD 

Quadro 10 - Cronograma de Expansão do Corpo Docente na Modalidade EAD 

A distância  

Titulação 2019 2020 2021 2022 2023 

Doutores 4 6 8 10 12 

Mestres 16 18 20 22 24 

Especialistas 11 12 13 14 15 

Total 31 36 41 46 51 

Fonte: FMB (2019) 
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4.2 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo  

A admissão de funcionários para o corpo técnico e administrativo é 

caracterizada regimentalmente. O pessoal técnico e administrativo é admitido, 

licenciado e dispensado por atos da IES, observada a legislação trabalhista 

vigente.  

O critério para seleção implica abertura de vaga, a fase de recrutamento e 

se alinha à formação, ao perfil e a experiência do candidato referente às atribuições 

do cargo, como também a exigibilidade legal, principalmente no que concerne a 

documentação adequada.  

A contratação se dará após as fases de recrutamento e seleção, realizadas 

pela própria FMB, na forma de sua legislação interna e da CLT. 

O perfil do corpo técnico administrative, está vinculado a cada cargo a ser 

exercido. A FMB primará por um perfil relacionado à formação intelectual, como 

também a experiência acumulada deste profissional. 

 4.2.1 Coordenação e Secretaria do Polo (infraestrutura de pessoal projetada) 

Quadro 11 - Coordenação e Secretaria do Polo (infraestrutura de pessoal 

projetada) 

NOME CPF CARGO QUALIFICAÇÃO 

ADELIA LARISSY VITORIANO DE 

OLIVEIRA 050.041.293-63 AUX. FINANCEIRO Educação Superior C. 

ADRIANA CARVALHO DE SOUSA 057.263.823-07 

AUX. 

ADMINISTRATIVO Educação Superior I. 

ANA KELLY VIEIRA SANTOS 013.357.613-22 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO Educação Superior C. 

ANA PAULA MATIAS DA SILVA 335.785.938-69 AUX. SECRETARIA Educação Superior I. 

ANA ROCHELLY SILVA COSTA 058.775.283-19 

AUX. 

ADMINISTRATIVO Especialização 

ANDREZA FARIAS DA SILVA 062.630.023-10 SECRETARIO(A) Educação Superior I. 

ANTONIA JANIELE DE ARAUJO 039.760.363-07 

ASSISTENTE DE 

FINANCEIRO Ensino Superior C 

ANNELA SILVA MENDES 072.123.353-80 

AUX. 

ADMINISTRATIVO Educação Superior I. 

ANTONIA VALTILIA LESSA SA SILVA 014.197.163-01 SERVICOS GERAIS Ensino Médio 

ANTONIO DANNIEL JERFFESON 

TORRES DE OLIVEIRA 978.990.203-44 MOTORISTA Ensino Médio 
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ANTONIO ESMERALDO ALVES 

VIEIRA 775.868.323-15 SERVICOS GERAIS Ensino Fundamental 

ANTONIO ERIVELTON ALVES VIEIRA 013.621.643-99 VIGIA Ensino Médio 

ANTONIO FABRICIO NASCIMENTO 

FERREIRA 069.446.133-44 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO Educação Superior C. 

ANTONIO MAYKEEL JANSER 

CASTRO 052.526.553-83 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO Educação Superior I. 

AQUILA MATOS ALVES 013.053.773-03 DESIGNER GRAFICO Educação Superior C. 

BRUNA DE OLIVEIRA JANUARIO 024.328.163-31 

ASSISTENTE 

COMERCIAL Educação Superior I. 

CARLA CINTIA FREITAS FRANCILINO 056.753.233-09 AUX. SECRETARIA Ensino Médio 

CICERO ALAILSON VIDAL MODESTO 054.470.663-36 MOTORISTA Ensino Médio 

CLEANDERSON PEREIRA BATISTA 605.487.433-04 AUX. FINANCEIRO Educação Superior I. 

DANILO ANTUNES DOS ANJOS 056.718.863-92 ASSISTENTE DE TI Ensino Médio 

FRANCISCO EVERTON LOPES MELO 022.282.883-81 VIGIA Ensino Médio 

FRANCISCO JONAS FERREIRA 

DAMASCENO 059.228.973-73 JARDINEIRO Ensino Médio 

FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA 

SILVA 491.527.693-72 

AUX. DE 

MANUTENÇÃO Ensino Médio 

FRANCISCO MATEUS SALES DA 

SILVA 067.568.113-80 VIGIA Ensino Médio 

FRANCISCO RONE PEREIRA DO 

NASCIMENTO 455.842.303-91 VIGIA Ensino Médio 

ISIENE DA SILVA MARTINS 035.748.173-98 

AUX. 

ADMINISTRATIVO Educação Superior C. 

JANIQUELE SOUZA FERREIRA 608.173.293-23 SERVICOS GERAIS Ensino Médio 

JULIENE FARIAS BRAGA 064.604.073-12 

AUX. 

ADMINISTRATIVO Ensino Médio 

LUIZ FLAVIO NASCIMENTO MARTINS 723.612.983-68 

ASSISTENTE DE 

LOGISTICA Ensino Médio 

MARCIA VIEIRA DA SILVA 878.327.473-15 

AUXILIAR DE 

COORDENAÇÃO Especialização 

MARCILENE CARDOSO DE ALENCAR 057.647.033-36 ASSISTENTE DE DP Ensino Superior C 

MARIA CELESTE AGUIAR PONTE 076.949.143-00 AUX. SECRETARIA Ensino Médio 

MARIA DEVANY GONÇALVES 

MARTINS 477.334.703-15 AUX. SECRETARIA Educação Superior I. 

MARIA GLEDICE FERREIRA COSTA 426.704.463-53 SECRETARIO(A) Especialização 
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MARIA LUCILENE DE SALES SILVA 715.540.413-68 SECRETARIO(A) Especialização 

MARIA LUCIVANE OLIVEIRA 031.562.283-03 RECEPCIONISTA Ensino Médio 

MARIA QUERILANE FERREIRA 

CALISTA 013.119.733-97 SERVICOS GERAIS Ensino Médio 

MARIA ROSILENE BARBOSA DE 

FREITAS 003.441.873-30 SECRETARIO(A) Educação Superior C. 

MATEUS DE OLIVEIRA FERREIRA 074.093.223-30 ASSISTENTE DE TI Educação Superior I. 

MATHEUS RIBEIRO PEREIRA 603.409.063-67 

AUX. SERVICOS 

GERAIS Ensino Médio 

MAYARA DOS SANTOS DE LIMA 062.650.593-35 AUX. FINANCEIRO Educação Superior I. 

MEIRE LUCIA RAFAEL RIBEIRO 921.574.243-34 SERVICOS GERAIS Ensino Médio 

NALIA SILVA FREITAS 065.041.603-17 RECEPCIONISTA Ensino Médio 

NATIELY LIMA DE SOUSA 073.863.063-26 AUX. ESCRITORIO Educação Superior I. 

NAYANE DOS SANTOS MOURA DA 

SILVA 037.543.933-16 

ASSISTENTE 

COMERCIAL Ensino Médio 

ODEIAS DA SILVA SOUTO 021.481.633-88 VIGIA Ensino Médio 

PAULO CESAR DA SILVA BATISTA 600.253.393-11 AUX. SECRETARIA Educação Superior I. 

PAULO RICARDO DA SILVA 603.215.383-58 

AUX. SERVICOS 

GERAIS Ensino Médio 

RAYNATO CAUE NASCIMENTO 

CHAGAS 605.507.493-14 AUX. FINANCEIRO Ensino Médio 

RIAN CARLOS CAETANO DA SILVA 606.417.053-01 MOTORISTA Ensino Médio 

SAMARA PEREIRA DA SILVA 078.797.483-85 

AUX. 

ADMINISTRATIVO Educação Superior I. 

SEMIRAMES DE OLIVEIRA LIMA 019.297.763-65 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO Educação Superior C. 

SOLANGELA MARIA PEREIRA 

BARROS 005.921.343-42 SERVICOS GERAIS Ensino Médio 

VALNICE MORAES SAMPAIO 770.225.993-00 BIBLIOTECARIA Especialização 

WANDO CLAUDEY PORTO VIEIRA 061.675.723-99 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO Educação Superior C. 

Fonte: FMB (2019) 

4.2.2 Tutoria Presencial (infraestrutura de pessoal projetada) 

Quadro 12 - Tutoria Presencial (infraestrutura de pessoal projetada) 
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PROFISSIONAIS ANO NOME FORMAÇÃO 

Tutor Coordenador 
2018  Raul Nixon Costa 

Saraiva 
Especialização 

Tutor presencial para o 

Curso Teologia 

2019 Natanael Moreno 

Tussini 
Especialização 

Tutor presencial para o 

Curso Pedagogia 

2018 Raul Nixon Costa 

Saraiva 
Especialização 

Tutor presencial para o 

Curso Administração 

2020 Jéssyca Lages de 

Carvalho Castro 
Mestre 

 Fonte: FMB (2019) 

 

4.2.3 Biblioteca (Infraestrutura de Pessoal projetada) 

Quadro 13 - Biblioteca (Infraestrutura de Pessoal projetada) 

PROFISSIONAIS NOME FORMAÇÃO 

Chefe de Biblioteca Valnice Moraes Sampaio Superior Completo 

Estagiário Biblioteca 
Marcelo de Sousa 

Vicente 

Ensino superior 

incompleto 

 Fonte: FMB (2019) 

4.2.4 Laboratório de Informática (Infraestrutura de Pessoal projetada) 

Quadro 14 - Laboratório de Informática (Infraestrutura de Pessoal projetada) 

PROFISSIONAIS NOME FORMAÇÃO 

Responsável Allison Thiago Silva Baia 
Ensino superior 

incompleto 

Gerente de Rede Danilo Antunes dos Anjos Superior Completo 

Monitor 1 
Mateus de Oliveira 

Ferreira 

Ensino superior 

incompleto 

 Fonte: FMB (2019) 

4.2.5 Laboratório Pedagógico (Brinquedoteca - Infraestrutura de Pessoal 

projetada) 
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Quadro 15 - Laboratório Pedagógico (Brinquedoteca - Infraestrutura de Pessoal 

projetada) 

PROFISSIONAIS NOME FORMAÇÃO 

Responsável 
Francisco Lindomar de Lima 

Silva 
Especialista 

Monitor 1 
Regina Celia da Silveira 

Silva Dutra 

Ensino superior 

incompleto 

Monitor 2 Natalia Rodrigues de Araújo 
Ensino superior 

incompleto 

 Fonte: FMB (2019) 

 4.2.6 Projeção de Pessoal - Produção e Editoração de Material Didático 

Quadro 16 - Projeção de Pessoal - Produção e Editoração de Material Didático 

PROFISSIONAIS NOME FORMAÇÃO 

Editor e Diagramador Delano Nogueira Amaral Ensino Superior 

Auxiliar Aquila Matos Alves Graduando 

 Fonte: FMB (2019) 

4.2.7 Projeção de Pessoal – Manutenção do Ambiente Virtual 

Quadro 17 - Projeção de Pessoal – Manutenção do Ambiente Virtual 

PROFISSIONAIS NOME FORMAÇÃO 

Gerente de Rede e 

Designer 
Allison Thiago Silva Baia Graduando 

Auxiliar Mateus de Oliveira Ferreira Ensino Superior 

Fonte: FMB (2019) 

4.2.8 Projeção de Pessoal – Suporte Técnico 

Quadro 18 - Projeção de Pessoal – Suporte Técnico 

PROFISSIONAIS NOME FORMAÇÃO 

Suporte Técnico - 1 Allison Thiago Silva Baia Graduando 

Suporte Técnico - 2 Mateus de Oliveira Ferreira Graduando 
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Suporte Técnico – 3 Danilo Antunes dos Anjos 
Ensino Médio 

Completo 

 

 

4.3 Perfil dos Tutores 

O perfil dos tutores está relacionado aos requisitos de titulação e experiência 

profissional, políticas de qualificação e plano de carreira, regime de trabalho e 

procedimentos de substituição eventual, cronograma de expansão e critérios de 

seleção e contratação. 

 

4.3.1  Requisitos de Titulação e Experiência Profissional 
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Quadro 19 - Requisitos de Titulação e Experiência Professional (atualizar) 

Nº NOME CPF 

TIPO DE 

TUTORIA TITULAÇÃO FORMAÇÃO NA ÁREA 

EXPERIENCIA 

DOS TUTORES 

1 AFONSO VIEIRA LINO FILHO 61524069353 A distância Mestre SERVIÇO SOCIAL 4 anos 

2 

ANDREA MARIA SOBREIRA 

KARAM 79270387372 A distância Mestre DIREITO 1 ano 

3 

ANTONIA OLANDINA FRANCO  

COELHO 31671195353 Presencial Especialista  ADMINISTRAÇÃO 1 ano 

4 ANGELA MARIA DE SOUZA 09192075886 Presencial Especialista  

SERVIÇO SOCIAL / 

PEDAGOGIA 1 ano 

5 

CARLOS RAFAEL VIEIRA 

CAXILE 54970806349 A distância Doutor HISTÓRIA 5 anos 

6 

CHRISTIAN MOREIRA DE 

SOUZA 69933049372 A distância Mestre  FILOSOFIA / HISTÓRIA 6 anos 

7 DARLAN DE ALMEIDA LIMA  41738640353 Presencial Mestre  PSICOLOGIA 2 anos 

8 

FRANCISCA SOLANGE 

MENDES DA ROCHA 37836560368 Presencial Mestre LETRAS 2 anos 

9 

FRANCISCO GLEYSON LIMA 

QUEIROZ 02689385392 Presencial Especialista  PSICOLOGIA 1 ano 

10 

FRANCISCO LINDOMAR DE 

LIMA SILVA 02930077301 Presencial Especialista  PEDAGOGIA 3 anos 

11 GARDENIA BARROSO LIMA 24193186334 Presencial Especialista  ADMINISTRAÇÃO 2 anos 
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12 

GLEDSON DE SOUZA 

FERREIRA 47246529349 Presencial Mestre FILOSOFIA 2 anos 

13 ISAAC RODRIGUES CUNHA 60106059386 A distância Mestre DIREITO 1 ano 

14 

JESSYCA LAGES DE 

CARVALHO CASTRO 00287945324 A distância Mestre ADMINISTRAÇÃO 3 anos 

15 JOAO LUIS MELO FILGUEIRAS 20226195368 A distância Mestre ADMINISTRAÇÃO 4 anos 

16 JOILSON PEDROSA DE SOUSA 49222317300 A distância Mestre MATEMÁTICA 4 anos 

17 JOSE LUIZ TORRES MOTA 19235941253 A distância Doutor 

PEDAGOGIA / CIENCIAS 

CONTÁBEIS 3 anos 

18 

JULYANNE LAGES DE 

CARVALHO CASTRO 00287944352 Presencial Especialista  CIENCIAS CONTABEIS 1 ano 

19 

LUCIA HELENA GONÇALVES 

MARTINS 35604611387 Presencial Especialista  PEDAGOGIA 2 anos 

20 

MARCIZO VEIMAR CORDEIRO 

VIANA FILHO 66737478387  A Distância Doutor FILOSOFIA 4 anos 

21 MARCOS ANTONIO DA SILVA 50049909304  A distância Doutor 

SERVIÇO SOCIA / 

ENFERMAGEM / 

PEDAGOGIA 4 anos 

22 MARLON SILVA MARQUES 00348360398  Presencial Especialista  TEOLOGIA 1 ano 

23 

MOZART PEREIRA DA SILVA 

NETO 76404536315  A distância Especialista  ADMINISTRAÇÃO 3 anos 

24 NATANAEL MORENO TUSSINI 93427085104  Presencial Especialista  TEOLOGIA 2 anos 
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25 

PAULO HENRIQUE BARBOSA 

SOUSA 42984220382  A distância Mestre GEOGRAFIA 5 anos 

26 

PRISCILLA MARIA SANTANA 

MACEDO 02710800357  Presencial Mestre DIREITO 1 ano 

27 RAUL NIXON COSTA SARAIVA 46357777315  A distância Especialista  PEDAGOGIA 3 anos 

28 

TAFFAREL DEIBSON LOPES 

SILVEIRA 02746073366  A distância Especialista  DIREITO 1 ano 

29 JOVIANO DE SOUSA SILVA  04089755395  Presencial Mestre HUMANIDADES 3 anos 

30 HERMANO MOURA CAMPOS  95812121320  Presencial Mestre TEOLOGIA 1 ano 

31 

HUMBERTO DUARTE DE 

MEDEIROS 63012987649  A distância Mestre TEOLOGIA 2 anos 

 

Fonte: FMB (2019).
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4.3.2 Plano de Carreira 

O Plano de Carreira Docente englobará também os tutores, tanto os tutores 

presencias como os tutores à distância, atendendo a peça regimental e os 

ordenamentos específicos que atendam à Convenção Coletiva de Trabalho, a CLT 

e os interesses da FMB. Os tutores integrantes do Quadro de Carreira Docente 

serão remunerados segundo a categoria funcional e o regime de trabalho, 

conforme os valores expressos na tabela salarial, aprovada e atualizada 

periodicamente de acordo com a legislação, pela Mantenedora, de acordo com os 

percentuais acordados anualmente junto ao Sindicato da Categoria. A hora-aula 

será equivalente à sua titulação. Para o enquadramento neste Plano de Carreira 

Docente, será exigida a condição de o tutor estar contratado e no efetivo exercício 

de suas funções. A distribuição da carga horária será definida pela Instituição, nos 

termos da legislação. 

A Instituição, a princípio, contratará tutores docentes já qualificados para as 

atividades a que se propõem. Contudo, dada a algumas especificidades da 

educação superior, possuirá política de qualificação expressa em ato normativo 

interno, plano de carreira, que estabelecerá os critérios para a concessão de 

incentivos destinados a apoio para qualificarem-se, definidos em consonância com 

o planejamento orçamentário e terá o seguinte ordenamento. Em síntese está 

política estará vinculada a cursos de pós graduação, aperfeiçoamento, seminários, 

congressos e outros eventos entendidos como pertinentes à participação do 

docente. 

4.3.3. Regime de Trabalho e Procedimentos de Substituição Eventual  

O regime de trabalho dos tutores, tanto presenciais como à distância, será 

o de Tempo Parcial (TP); Tempo integral (TI), conforme percentuais estabelecido 

pela legislação do MEC, FMB e na forma do estabelecido pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT).  Decorre que a FMB prevê um efetivo de mais 100% de 

seus professores com regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 

A substituição eventual do tutor se dará da seguinte forma: a) Em casos 

excepcionais, ou de extrema necessidade, como os afastamentos previstos na 

forma regimental, o tutor será contratado, por prazo determinado;  b) Em caso de  

vacância o tutor será contratado diretamente para sua função, após passa pelo 

processo seletivo. 

4.3.4 Critérios de Seleção e Contratação 

O corpo de tutores da FMB é composto, contratado e gerenciado na forma 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) cumulado com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB). O perfil do docente está focado na competência, 
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conhecimento e habilidade inerente ao professor de ensino superior. A matéria 

também é tratada regimentalmente. 

Os requisitos de titulação do corpo de tutores da FMB obedecem ao requisito 

mínimo de todos terem formação em nível de pós-graduação compatível com área 

de atuação. Para a experiência profissional serão priorizadas, minimamente, 2 

anos tanto para os cursos de Licenciatura como para cursos de bacharelado e 3 

anos nos cursos superiores de tecnologia, nas respectivas áreas de atuação. A 

experiência profissional no magistério superior, prioritariamente, se dará a tutores 

com mais de 2 anos de experiência e a experiência profissional não acadêmica, de 

mesma forma, 3 anos, prioritariamente, como também minimamente 1 ano de 

experiência em EAD. 

São contratados para atuar na FMB tutores, preferencialmente, com 

experiência acadêmica e profissional em outras áreas de atividades. Este conjunto 

de experiências deverá mostrar-se compatível com a natureza das atividades 

acadêmicas e com a concepção do curso, cumprindo todos os requisitos 

institucionais e, particularmente, os requisitos do projeto pedagógico do(s) curso(s) 

objetos da contratação. Tutores em início de carreira no magistério superior, 

entendida como primeiro emprego, devem receber acompanhamento diferenciado 

pela coordenação de curso, de no mínimo, um ano letivo, independente da titulação 

do referido tutor. 

4.3.5 Políticas capacitação e formação continuada do corpo técnico-

administrativo em programas de graduação ou pós graduação 

A FMB dispõe de ações para qualificação continuada do corpo técnico-

administrativo em nível graduação ou de pós-graduação. Para tanto, analisa 

anualmente sua necessidade de técnicos-administrativos com graduação ou pós-

graduação e contempla, sob demanda, auxílio operacional e financeiro para que 

os técnicos-administrativos selecionados possam cursar tais modalidades de 

educação superior. O auxílio financeiro está alocado em dotação orçamentária 

plurianual da mantenedora. 

A partir desta constatação, as políticas para a qualificação do corpo técnico-

administrativo, nas áreas de interesse da FMB, podem ser assim descritas: 

a) cursos de graduação: destinados aos técnicos-administrativos  que 

necessitem fazer graduação nas respectivas áreas de interesse da 

FMB; 

b) cursos de pós-graduação lato sensu: destinados aos técnicos-

administrativos  que necessitem fazer pós-graduação nas respectivas 

áreas de interesse da FMB. 

c) Estas qualificações tem regulamentação própria para acesso. 
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4.3.6 Políticas de capacitação e formação continuada do corpo técnico-

administrativo: participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais, em cursos de desenvolvimento profissional  

A FMB adota uma política de valorização da competência profissional e do 

estímulo à atualização permanente. Para tal, zela por oferecer ao técnico-

administrativo oportunidades de se desenvolver técnica e cientificamente.  

Resulta deste entendimento que, a FMB nos meses de Fevereiro e Julho, 

promove a qualificação profissional ao corpo técnico-administrativo, atualizando e 

qualificando os profissionais em diversos assuntos inerentes ao cotidiano da FMB.  

Esta ação de qualificação conta, em cada mês referido, com uma carga horária 

mínima de 20 horas. 

O objetivo desta qualificação é manter o profissional sempre atualizado 

como modernas técnicas e em diversos assuntos de interesse institucional.  

Além disto, a FMB possibilita, também, a participação dos profissionais, em 

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento 

profissional, realizados em outras Instituições. O auxílio financeiro está alocado em 

dotação orçamentária plurianual da mantenedora. 

A participação nestas qualificações tem regulamentação própria para 

acesso (Conferir Regulamento em ANEXO – Política de Capacitação e Formação 

do Corpo Técnico-Administrativo) 

 

4.3.7 Políticas de capacitação e formação continuada do corpo de tutores 

presenciais e a distância  

Os princípios metodológicos norteadores do ensino e da aprendizagem na 

modalidade a distância da FMB, pressupõem que a formação do acadêmico possa 

estar intrinsecamente relacionada com o uso das modernas ferramentas e 

tecnologias da comunicação e informação, bem como com a prática docente e 

tutorial e com o conhecimento pedagógico.  

Com essa perspectiva, os conteúdos são compreendidos e abordados numa 

dimensão curricular e metodológica interdisciplinar e plenamente participativa, com 

apoio e foco no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA , disponibilizado na 

internet, onde é possível interações de modo sincrônico (chats) e assincrônico 

(apostilas, vídeo-aulas etc), bem como a partir de atividades no formato de 

webconferências,  e-mails institucionais e telefone, além de outras formas de 

envios de materiais didáticos para a Sede e os polos.  
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Essa proposição metodológica objetiva uma organização do trabalho 

didático pautada no desenvolvimento da autonomia do sujeito e na flexibilização 

do tempo e do espaço.  

Os cursos são preparados a partir dos conteúdos curriculares, materiais 

básicos dispostos em mídias diversificadas, principalmente impressa ou 

hipertextos, bem como o desenho da interface e a disposição dos elementos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Também são contemplados, no planejamento 

pedagógico do curso, materiais complementares que são produzidos e/ou 

utilizados de forma flexível, dependendo das necessidades, características e 

peculiaridades eminentes à época da oferta e ao perfil dos alunos.  

A FMB optou pela construção de objetos de aprendizagem que possam ser 

acessados por internet, incluindo de forma remota, dada a realidade atual de 

smartphones e tablets.   

Nesse sentido, a FMB optou pela concepção de professor-tutor para este 

momento do seu desenvolvimento institucional. A função do professor-conteudista 

deverá ser o responsável pela preparação da sala virtual de sua disciplina com 

antecedência e clareza para que os tutores possam conhecer as atividades e 

materiais da disciplina. O ambiente da disciplina também deverá passar por 

avaliação constante do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), procurando 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, aumentando o nível e qualidade de 

interação, bem como reduzir a ocorrência de problemas durante a oferta da 

disciplina.  

Esse professor-tutor poderá exercer a função de tutor a distância e/ou tutor 

presencial. Dentre as atribuições da tutoria destaca-se que devem auxiliar no 

processo de refinamento da disciplina, testando as atividades propostas, critérios 

de avaliação etc. O professor-tutor também deve aproveitar para criar uma 

dinâmica de trabalho com os tutores, presenciais e a distância, estabelecendo 

regras e canais de comunicação de modo a tirar dúvidas conceituais e 

pedagógicas. 

Neste sentido, as abordagens metodológicas dos cursos na modalidade a 

distância preveem tanto a construção, avaliação e melhoria contínua de suas 

ferramentas via web, como o diálogo entre os professores e os tutores presenciais 

para que os alunos tenham também um modelo didático a ser seguido que seja 

compatível as novas perspectivas da pedagogia moderna. Logo, além de chats, 

wikis, hipertextos e uma diversificação de ferramentas metodológicas do AVA, o 

curso deve contar com as metodologias ativas passíveis de ser aplicadas pelos 

tutores presenciais nos polos de apoio presencial, constituídas a partir do diálogo 

entre professores e tutores na busca de sistematicamente melhorar a qualidade 

metodológica do curso. 

Dito isto, a partir do entendimento da FMB de professor-

tutor(distância/presencial) e tendo em vista a necessidade de capacitação e 
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formação continuada na modalidade a distância, a Política de Capacitação e 

Formação de Tutores, presenciais e a distância, é a mesma dos professores 

conforme regulamento explicitado no item 4.1.9 Aplicando-se, por sua vez, os 

mesmos critérios para  a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos 

ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional, a qualificação 

acadêmica em graduação e/ou programas de pós-graduação com práticas 

institucionalizadas. 
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5 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FMB 

Apresentam-se a forma de organização e a estrutura da FMB. 

5.1 Estrutura Organizacional 

A organização geral da FMB obedecerá às seguintes diretrizes: 

I. I - Unidade de patrimônio: contará com patrimônio organizado e 

gestão de patrimônio, de forma a prover estrutura adequada para sua 

operacionalização. 

II. II - Estrutura orgânica: contará com gestão participativa por meio de 

Colegiados e dos dispostos no Regimento e demais dispositivos 

legais, observados os parâmetros dos SINAES. 

 

A normatização destas estruturas, no que se refere à mantenedora, tem fulcro em 

seu Contrato Social e, concernente à mantida, fundamenta  se no Regimento Geral 

da instituição, conforme se apontam nas peças contratual e regimental, 

respectivamente.  

Os professores e alunos tem representação nos Colegiados Superiores e de 

cursos na forma regimental com direito a voz e voto. 

5.2 Organograma Institucional e Acadêmico  

A organização da FMB se dá como segue representada. 

 

Figura   03 – Organograma da FMB
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5.3 Instâncias de Decisão  

As instâncias de Decisão compreendem os órgãos colegiados superiores e a 

Diretoria Geral na forma regimental: 

Art. 3º. A estrutura organizacional da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB 

terá a seguinte composição: 

I- um Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP; 

II- uma Diretoria Geral. 

Art. 7º. A Diretoria Geral, órgão de execução superior e de supervisão das 

atividades da Faculdade do Maciço de Baturité - FMB será exercida por uma 

Direção Geral nomeada pelo Presidente da Mantenedora, para um mandato de 

04 (quatro) anos, permitida a recondução. 

5.4 Orgãos Colegiados 

Os orgãos colegiados são: 

a) Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP; 

b) Colegiados (coordenações) de Cursos de Graduação. 

5.4.1 Competências 

5.4.1.1 Competências do Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP 

Art. 5º. O Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP terá as seguintes 

competências: 

I. exercer a jurisdição superior e determinar as políticas e diretrizes 

da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB, de conformidade com 

os objetivos e normas emanadas dos órgãos do Sistema Federal 

de Ensino, da entidade mantenedora e definidas neste Regimento; 

II. propor as alterações do Regimento Geral da Faculdade do Maciço 

de Baturité – FMB, e do Regimento Interno dos seus órgãos, 

submetendo-os à apreciação dos órgãos competentes do Sistema 

Federal de Ensino; 

III. regulamentar matérias de natureza acadêmica, inclusive aprovar o 

currículo dos cursos, observadas as diretrizes curriculares editadas 

pelo Sistema Nacional de Ensino, os planos de disciplinas 

elaborados pelos professores, compatibilizados pelas 

Coordenações dos cursos, as normas do processo seletivo de 
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candidatos aos cursos ofertados pela Faculdade do Maciço de 

Baturité – FMB e o calendário anual; 

IV. Ireferendar o plano e o orçamento anual, como os convênios, 

contratos e acordos a serem firmados com entidades nacionais e 

estrangeiras, públicas ou privadas, de interesse da Faculdade do 

Maciço de Baturité – FMB a serem propostas à Entidade 

Mantenedora, bem como aprovar medidas que visem a 

preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina na 

organização; 

V. aprovar projetos de ensino de graduação, de pesquisa e de 

extensão, inclusive os projetos de curso seqüencial por campo de 

saber, de educação profissional, de recuperação e outros de 

acordo com as normas estabelecidas na legislação vigente, 

encaminhando-os, sempre que impliquem em aumento de 

recursos, à Entidade Mantenedora para sua homologação; 

VI. colaborar com o aperfeiçoamento das atividades da Faculdade do 

Maciço de Baturité – FMB quando devidamente consultado, com a 

Diretoria e demais órgãos da Instituição, em matéria didático-

científica, administrativa e disciplinar; 

VII. tomar conhecimento de representações, de natureza didática, e 

das conclusões de inquéritos disciplinares ou administrativos e 

deliberar sobre objetos dos mesmos; 

VIII. opinar sobre concessões de prêmios e dignidades acadêmicas e 

propor a concessão de títulos de Professor "Honoris Causa", de 

Professor Emérito de Aluno Insigne; 

IX. indicar professores que deverão fazer parte das comissões 

examinadoras de tese e julgadoras de prêmios; 

X. resolver em grau de recurso, todos os casos de sua competência; 

XI. decidir sobre casos omissos ou duvidosos neste regimento; e 

XII. exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei e 

neste Regimento. 

5.4.1.2 Competências do Colegiado (coordenações) de Cursos de Graduação 

Art.10. Compete às coordenações de curso: 

I. organizar os planos de trabalho, distribuindo entre seus membros 

em cargos de ensino, pesquisa e extensão, coordenando e 

fiscalizando a sua execução; 
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II. coordenar a elaboração dos planos de ensino e programas das 

disciplinas a seu cargo; 

III. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos transferidos ou diplomados; 

IV. exercer as demais competências que lhe sejam previstas neste 

Regimento. 

Art. 11. São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. representar o curso junto às autoridades e órgãos da Instituição; 

II. convocar e presidir reuniões com os professores do curso; 

III. supervisionar e fiscalizar a execução de atividades, programas, 

bem como assiduidade e pontualidade dos professores; 

IV. sugerir contratação ou dispensa de pessoal docente; 

V. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas neste 

Regimento. 

Art. 12. Cada Curso terá um Conselho presidido pelo Coordenador do respectivo 

Curso. 

 § Único: Os Conselhos de Cursos terão regimento próprio, aprovado pelo 

Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP. 

5.4.2 Composição 

5.4.2.1 Composição Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP  

Art. 4º. O Conselho Administrativo-Pedagógico – CONAP terá a seguinte 

composição: 

I. O Diretor Geral, como seu Presidente; 

II. O Diretor Acadêmico 

III. O Diretor Administrativo e Financeiro 

IV. Os coordenadores dos cursos de graduação, tanto na modalidade 

presencial como EAD, ministrados pela Faculdade do Maciço de 

Baturité – FMB; 

V. dois representantes do corpo docente, podendo ser da modalidade 

´presencial ou da modalidade EAD, e um suplente, escolhidos por 

seus pares para o mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzidos; 
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VI. um representante do corpo discente na modalidade presencial e 

um representante do corpo discente na modalidade EAD,  um 

suplente para ambos os casos, escolhido por seus pares para o 

mandato de um ano, podendo ser reconduzido; 

VII. dois representantes da Comunidade e um suplente, nomeados 

pelo Presidente da mantenedora e indicados por entidades 

representativas da Sociedade Civil, para mandato de um ano, 

podendo ser reconduzidos; 

VIII. um representante do corpo de tutores  e um suplente, escolhidos 

por seus pares para o mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzidos. 

5.4.2.2 Composição do Colegiado (coordenações) de Cursos de Graduação 

 A composição do Colegiado de Curso de Graduação, será a seguinte: 

a) Coordenador do Curso; 

b) Docente do Curso; 

c) Representação Discente do Curso. 

Art. 12. Cada Curso terá um Conselho presidido pelo Coordenador do respectivo 

Curso. 

5.5 Orgão de Apoio as Atividades Acadêmicas 

 Orgão dscritos na forma regimental. 

Art. 13. A Direção Geral, para os seus serviços administrativos, manterá os 

seguintes órgãos de apoio: 

a) Secretaria Acadêmica; 

b) Biblioteca; 

c) Multimeio; 

d) Tesouraria; 

e) Protocolo; 

f) Almoxarifado; 

g) Departamento Comercial. 

  



 

 

211 

 

6 POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

6.1 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro (bolsas)  

A Instituição presta serviço de atenção pedagógica ao acadêmico, cujas 

atribuições englobam:  

a) Realizar atividades de orientação acadêmica, no tocante a sua vida 

escolar e a sua aprendizagem; 

b) Desenvolver mecanismos de nivelamento dos discentes, em 

conformidade com o projeto pedagógico do curso; 

c) Promover eventos internos para os discentes; 

d) Estimular a participação discente em eventos científicos, técnicos 

e culturais; 

e) Auxiliar o ingresso no mercado de trabalho. 

 

Os órgãos de apoio pedagógico são a própria Coordenação do Curso e o 

Núcleo de Apoio psicopedagógico, que conta com a presença de uma 

profissional especializada em psicopedagogia e estrutura própria. 

O acompanhamento dos egressos caracteriza-se pelo desenvolvimento 

de ações de promoção à educação continuada. Posicionar o profissional 

formado pela Instituição no mercado e subsidiar as coordenações de cursos e 

outros setores da Instituição. O ex-aluno, egresso, receberá, periodicamente, 

informações quanto a eventos educacionais, concursos, mercado de trabalho, 

dentre outras. 

6.2 Programa de Acolhimento e Permanência  

A FMB disponibiliza para seus alunos um programa de acolhimento e 

permanência através de apoio pedagógico e financeiro, através de bolsas, 

propiciando a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira 

docente, nas funções de ensino, pesquisa e extensão e garantir cooperação 

didática ao corpo docente e discente nas funções acadêmicas.  

Também há oferta de cursos de extensão, proporcionando a 

complementação de estudos em variadas áreas do conhecimento, além da 

promoção de atividades de caráter científico e cultural que enriquecerão a 

formação profissional e humana/pessoal de cada aluno, com foco centrado na 

capacidade de liderar, de empreender e de enfrentar as incertezas. Destacam-

se, em especial, as ações de acolhimento voltadas para alunos estrangeiros. 

6.2.1 Programa de Permanência e Procedimentos de Apoio Administrativo e 
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Financeiro  

O programa de permanência se estrutura, principalmente, através de concessão 

de bolsas, apoio administrativo e financeiro. Os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação dos programas de concessão das bolsas são 

definidos no CONAP, onde os alunos têm representação. No entanto, o foco é a 

concessão das bolsas para alunos carentes. Haja vista que, estes têm grande 

dificuldade para permanecer nos cursos. 

A Instituição presta serviço de atenção financeira ao acadêmico, cujas 

atribuições englobam: 

a) promover negociações com os acadêmicos em dificuldades 

financeiras, para adimplir suas mensalidades escolares; 

b) promover descontos financeiros que estimulem a adimplência às 

mensalidades escolares; 

c) destinar bolsas de estudo 2% da receita anual destinados a alunos 

carentes.  

Apresentam-se os seguintes programas:  

Bolsa – auxílio.  A cada semestre letivo, os estudantes mais carentes da 

Faculdade poderão se inscrever para a seleção para a Bolsa–Auxílio, 

disponibilizada para os estudantes que não sejam já beneficiários do programa 

de Financiamento Estudantil - FIES. Os critérios de seleção para a Bolsa-Auxílio 

são semelhantes aos adotados pelo FIES. O benefício da bolsa-auxílio só é 

válido para o semestre de inscrição. Se o aluno desejar continuar a receber o 

benefício nos semestres seguintes até sua graduação, deverá fazer nova 

inscrição a cada semestre em que esteja regularmente matriculado. 

Destaca-se ainda a adesão da FMB ao Programa Universidade para Todos. 

Onde a FMB mantém um percentual de bolsas PROUNI, sendo-as de 50% ou 

100%. 

 

6.3 Programa de Acessibilidade  

O programa de acessibilidade da FMB, estrutura-se a partir dos conceitos 

de acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica. 

Entende-se a acessibilidade atitudinal conforme descrito no Glossário dos 

Instrumentos de Avaliação Externa de setembro/2019 (4ªEdição). Ausência de 

barreiras impostas por preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Dessa forma, são trabalhados permanentemente nos cursos, conteúdos que 

desconstruam estas barreiras. 
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Entende-se a comunicacional conforme descrito no Glossário dos 

Instrumentos de Avaliação Externa de setembro/2019 (4ªEdição). Ausência de 

barreiras na comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na 

comunicação virtual (acessibilidade no meio digital). O corpo técnico 

administrativo passa por formações constantes sobre formas de inclusão e 

temáticas específicas como autismo, capacitação em Libras dentre outros. 

Destaca-se também as adaptações realizadas nos computadores das IES e no 

ambiente virtual de aprendizagem através de softwares para pessoas com 

deficiência visual, baixa visão, deficiência auditiva e outras. 

Entende-se a digital conforme descrito no Glossário dos Instrumentos de 

Avaliação Externa de setembro/2019 (4ªEdição). Ausência de barreiras na 

disponibilidade da comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas, 

compreendendo equipamentos e programas adequados. 

Entende-se a instrumental conforme descrito no Glossário dos 

Instrumentos de Avaliação Externa de setembro/2019 (4ªEdição). Ausência de 

barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de trabalho e estudo. A 

utilização de tecnologias assistivas garantem a acessibilidade instrumental. 

Entende-se a metodológica conforme descrito no Glossário dos 

Instrumentos de Avaliação Externa de setembro/2019 (4ªEdição). Ausência de 

barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino aprendizagem. Os currículos 

dos cursos são constantemente revisados e atualizados, de forma que, também 

através dos conteúdos sejam trabalhadas novas formas de acessibilidade. 

Neste sentido, a Instituição proporciona processos metodológicos 

adequados a toda e qualquer geração de conhecimento, relação de ensino-

aprendizagem e avaliações. Não há qualquer barreira metodológica que venha 

a prejudicar o discente.  

Discentes com qualquer tipo de necessidade educacional especial é 

direcionado ao Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais 

(NAPE). 

6.4 Programa de Monitoria   

Os alunos são selecionados, pelos professores de uma disciplina que já 

cursaram ou por coordenação de curso através de edital, para desenvolver 

atividades de “reforço” dos conteúdos de ensino ministrados em sala de aula, 

pelos professores, sob suas orientações, participar de ações de extensão e/ou 

iniciação científica. Essas atividades ocorrem em horário e dias especiais, 

segundo planejamento elaborado pela Coordenação do Curso. 
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6.5 Programa de Nivelamento  

A Faculdade tem uma política e um plano de ação que sistematiza as 

ações de recuperação das deficiências de formação dos ingressantes nos seus 

cursos de graduação. No primeiro momento, a intenção é fazer um nivelamento 

em Língua Portuguesa, Matemática e Informática com aulas aos sábados sem 

custo adicional para o aluno. Posteriormente, através de levantamento com os 

ingressantes de cada ano, serão diagnosticadas as principais limitações trazidas 

pelos novos alunos para implementação com sucesso do aprendizado no nível 

superior. 

O programa de nivelamento também se dá através da oferta de disciplinas 

em contraturno ou aos sábados de disciplinas em que os alunos não foram 

aprovados, como forma de garantir o sucesso na integralização dos estudos e 

evitar o represamento.   

Foi inserida a oferta de LIBRAS – Língua Brasileira dos Sinais. Esta 

disciplina tem um caráter obrigatório nos cursos de licenciatura e, por sua vez, 

optativo nos cursos de bacharelado, considerando a flexibilidade do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Para dar suporte à ação discente, no sentido de construção de suas 

múltiplas oportunidades de aprendizagens, como também no sentido do acesso, 

regularidade do fluxo acadêmico e permanência, apresentamos as seguintes 

atividades: oferta de cursos de língua portuguesa, matemática, introdução a 

educação a distância, ofertas em contraturnos, cursos de extensão, dentre 

outros. 

 

6.6 Acompanhamento de Estágios Não-Obrigatórios  

A FMB conta com o acompanhamento, através do Núcleo de Estágio e 

Carreira, dos estágios não-obrigatório. O Núcleo de Estágio e Carreira realiza o 

acompanhamento dos Estágios Não-Obrigatórios através de diversas 

estratégias descritas em projetos.  

O acompanhamento do egresso, por sua vez, ocorre através do 

cadastramento dos alunos para futuros contatos, via on-line ou telefônica. O seu 

principal objetivo é mediar à relação entre a FMB e o mundo do trabalho. 

6.7 Apoio à Participação em Eventos   

A FMB apoia a participação de alunos de graduação ou de pós-graduação 

lato sensu, em eventos, sob demanda. O apoio poderá ocorrer financeiramente 

ou com logística, por meio de transporte, materiais, diversos, dentre outros. A 
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demanda poderá ocorrer pela coordenação do curso ou pelos próprios alunos 

que fazem requerimento junto à direção administrativa-financeira da FMB.  

Os cursos de graduação contam com orçamento semestral, aprovado de 

CONAP, para a realização de eventos e apoio a produção discente, sendo o 

direcionamento deste orçamento discricionário por curso.  

Os eventos devem se referir a potencialização da aprendizagem discente, 

como também à produção acadêmica e a possibilidade de publicação em 

encontros e periódicos nacionais e internacionais. Estes eventos podem ser na 

própria FMB, de âmbito local, nacional ou internacional. Destaca-se que tais 

práticas se encontram implantadas.  

  Tais eventos devem estar homologado pela Direção Acadêmica. Para 

esse fim, o planejamento financeiro prevê recursos para financiar viagens e 

ajuda de custos a alunos que participem de eventos científicos, dando prioridade 

para os alunos que apresentarem trabalhos.  

Espera-se ter pelo menos um aluno da Faculdade em cada um dos 

eventos importantes de cada área do conhecimento abrangida pelos cursos 

oferecidos, todos os anos. 

6.8 Programa de Atendimento Psicopedagógico  

O projeto funciona a partir da identificação pela equipe de professores dos 

alunos que apresentam algum comprometimento na aprendizagem. Feito esse 

levantamento a coordenação de curso encaminha as demandas ao Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico (NAP) ou ao Núcleo de Apoio ao Discente (NAD). Outra 

atividade desenvolvida pelo Programa é o acompanhamento preventivo. Esse 

trabalho é desenvolvido nos encontros do colegiado de curso, no sentido de 

orientar os professores em relação aos problemas de natureza pedagógica que 

venham a afetar o processo de ensino-aprendizagem.   

O apoio psicopedagógico aos discentes visa: 

a) contribuir para formação integral, considerando os aspectos 

sociais, emocionais, subjetivos e relacionais implicados no 

exercício de sua formação; 

b) orientar e acompanhar discentes que apresentam problemas que 

afetam a aprendizagem; 

c) promover espaço de permanente diálogo junto à administração e o 

corpo docente, visando parcerias para construção de estratégias 

preventivas na atenção aos discentes. 

d) promover medidas concernentes à adaptação do aluno à vida 

acadêmica. 
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6.9 Núcleo de Apoio ao Discente (NAD)  

O Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) é uma que instância que permite o 

atendimento discente em todos os setores pedagógico-administrativos da 

instituição. Ele é composto pela direção acadêmica, pelo coordenador do núcleo 

de estágio e carreira, um coordenador de curso, a psicopedagoga e membros do 

corpo técnico administrativo.  

O NAD tem como objetivo, unificar o atendimento ao discente da FMB e 

está estruturado dentro da política de orientação acadêmica, que proporciona 

aos alunos da IES acompanhamento durante o curso, visando maior 

aproveitamento acadêmico e melhor formação profissional, assim como 

ampliação da sua compreensão sobre as diversas instâncias do ensino superior. 

O compromisso do NAD é oferecer, sistematicamente, pleno atendimento 

extraclasse, apoio psicopedagógico aos discentes, nivelamento, além de 

diagnosticar e indicar soluções apropriadas para os alunos de todos os 

segmentos do corpo docente, promovendo sua integração à comunidade 

educativa e o eventual encaminhamento de situações que demandam 

intervenção de especialistas. 

São ações reconhecidamente exitosas do NAD as ações de acolhimento 

e integração com os ingressantes e a realização de cursos de inteligência 

emocional com os discentes veteranos. 

 

6.10 Meios de divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos  

A Faculdade possibilita meios de divulgação de trabalhos de alunos. Os 

principais meios são murais e espaço na home page da Faculdade, nos primeiros 

anos e a criação de uma revista nos anos seguintes. 

No final de cada curso será publicado um livro com a coletânea dos 

principais artigos produzidos pelos alunos na disciplina de “Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II” e selecionados por comissão específica para 

apresentação no Seminário de Iniciação Científica – SEMIC da FMB. Esse 

evento ocorre nos meses de junho de cada ano. 

Destaca-se ainda que os cursos disponibilizam anualmente as Revistas 

On Line, por curso de graduação. Nesses espaços são estimulados que os 

discentes publiquem seus trabalhos de iniciação científica e divulguem sua 

produção junto com os docentes. 

6.11 Organização Estudantil  
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Os alunos regulares podem se organizar em Diretórios Acadêmicos. A 

organização estudantil destina-se a promover a integração da comunidade 

acadêmica no universo de sua atuação. 

O Diretório Acadêmico é constituído por alunos regulares da FMB, eleitos 

em processo domocrático em que o voto é obrigatório e privativo dos alunos 

regularmente matriculados que estejam frequentando as atividades acadêmicas. 

A Instituição disponibilizará espaço para participação e convivência 

estudantil.  Os alunos democraticamente elegerão seus representantes de 

turma, como também se organizarão em Centros Acadêmicos representativos 

de seus interesses junto à Instituição. 

A FMB para a organização de seu corpo discente, proverá espaços de 

uso coletivo, os quais pode-se caracterizá-los como: a) cantina; b) área de 

convivência para os alunos.  

6.12 Atuação dos Egressos da IES no Ambiente Socioeconômico  

A atuação dos egressos caracterizar-se-a pelo desenvolvimento de ações de 

informação e promoção participativa potencial à economia pelo viés do mercado 

de trabalho. As ações previstas são:  

a) Posicionar o profissional formado pela Instituição no mercado, 

principalmente voltado à economia regional;  

b) subsidiar as coordenações de cursos e outros setores da Instituição;  

c) Informar aos egressos os potenciais de empregabilidade;  

d) manter relações com empresas, setor público, entidade de classes e 

entidades não governamentais, voltadas à IES, estabelecendo relações 

de empregabilidade;   

e) Informar aos egressos, permanentemente, quanto a eventos 

educacionais e concursos públicos. 

 

Estas ações, garantem mecanismo de acompanhamento de egressos, 

atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida 

acadêmica e da inserção profissional. 

 

6.12.1 Estudos comparativos entre a atuação do egresso e formação recebida  

Os estudos acerca das relações entre a atuação do egresso e a formação 

recebida são realizados pelo Núcleo de Estágio e Carreira da FMB. Através dos 

índices de empregabilidade, a FMB analisa esta relação e converge tais dados 



 

 

218 

 

em ações de melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do 

trabalho.  

 A capitação dos dados é feita por meio da aplicação de um questionário 

eletrônico estruturado qualitativo, que é enviado aos egressos após 1 ano de 

conclusão do curso com objetivo de estabelecer políticas institucionais capazes 

de atender ou mitigar as possíveis dificuldades enfrentados por nossos 

egressos. Para isso o Núcleo de Estágio e Carreira elabora um relatório com 

base na análise das respostadas elaborados por eles.  

Foi estabelecido três parâmetros para análise inseridos no questionário:  

1. Informações pessoais 

2. Informações sobre o curso e instituição 

3. Informações sobre a vida profissional com egresso 

Por meio do primeiro parâmetro é possível estabelecer contato permanente 

através do e-mail e telefone deixados como informação pelo egresso facilitando 

o contato e o envio de informativos sobre atividades profissionais, cursos 

(extensão e lato senso) e outras que sejam pertinentes aos egressos na 

perspectiva de colocação ou melhora da atuação profissional na suas áreas de 

graduação.  

No parâmetro dois as informações aí contidas servem como norteadores de 

políticas e ações pedagógicas que possibilitem a melhora da FMB na busca da 

excelência das suas atividades acadêmicas. 

No parâmetro três traçamos um perfil mais profissional dos nossos egressos 

por meio das informações que ele elabora seguindo os questionamentos 

apresentados. Esse perfil se faz por meio da coleta das respostas criando 

gráficos e tabelas e análises qualitativas que são comparados aos dados do 

SINE/IDT e INEP, com o objetivo de criar ações que possibilitem a inserção no 

mercado de trabalho por meio práticas inovadoras. 

 

6.13 Centro de Empreendedorismo e Inovação  

O Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) apresenta-se como um 

laboratório especializado e como centro de apoio as atividades de eventos dos 

cursos. Desenvolve suas atividades com o apoio dos professores da FMB para 

supervisão de todos os projetos realizados pelos alunos. Visa qualificar melhor 

o acadêmico para o mercado de trabalho, melhorar a imagem da Instituição junto 

à opinião pública desenvolvendo trabalhos para a comunidade de micro, 

pequenos e médios empresários, conforme Normas e Regimento Interno do CEI. 

 



 

 

219 

 

6.14  Programa de Intermediação e Acompanhamento de Estágios não 

Obrigatórios Remunerados  

O Estágio Não Obrigatório pode ser realizado pelos alunos regularmente 

matriculados que estejam matriculados, no mínimo, no 2º período nos cursos 

semestrais. 

O aluno que concluiu todas as atividades obrigatórias previstas em seu 

curso, não poderá iniciar ou continuar realizando Estágio Não Obrigatório. 

Não poderão realizar Estágio Não Obrigatório os portadores de diploma 

de curso de graduação. 

Os Estágio Não Obrigatórios devem ser realizados nas áreas de formação 

do aluno, em consonância com o perfil profissional descrito no projeto político 

pedagógico do curso. 

Os horários em que serão desenvolvidas as atividades do Estágio Não 

Obrigatório não podem coincidir com os horários de aulas em que o aluno esteja 

matriculado. 

Os estágios não obrigatórios são incentivados, divulgados, intermediados 

e acompanhados pelo setor de estágios, que colocará sua estrutura e serviços 

também à disposição do aluno. 
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7 A INFRAESTRUTURA DA FMB 

Para o pleno funcionamento dos projetos pedagógicos e alcance de suas 

diretrizes, além dos itens mencionados anteriormente é imprescindível uma 

infraestrutura adequada que compreende: instalações físicas, equipamentos e 

serviços dos órgãos de apoio. 

A reformulação e ampliação das instalações físicas na Faculdade do 

Maciço de Baturité – FMB visam garantir a adequação e operacionalização das 

práticas pedagógicas. Os equipamentos contribuem para facilitar e acelerar a 

transmissão de conteúdos e favorecer a aquisição dos mesmos. É preocupação 

da instituição disponibilizar recursos audiovisuais e de multimeios adequados, e 

em quantidade suficiente para atender suas funções instrucionais. 

Os órgãos de apoio, em especial a Biblioteca, desempenham uma 

importante contribuição na viabilização do projeto pedagógico por assegurar aos 

discentes e docentes prestação de serviços e espaço de ampliação do saber. 

Reconhecendo sua importância a instituição buscará assegurar aos técnicos-

administrativos desses órgãos qualificação adequada às especificidades de suas 

funções. 

7.1 Infraestrutura Física 

A infraestutura da FMB se dá como segue. 

7.1.1 Salas de aula  

As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando a 

sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação periódica dos 

espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com normas 

consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos tecnológicos 

diferenciados. 

As salas de aula estão descritas no PDI item 7.1.1 e todos os seus 

subitens. As salas de aula atendem às necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, a avaliação 

periódica dos espaços, o gerenciamento da manutenção patrimonial, com 

normas consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 

tecnológicos diferenciados. 

A FMB possui 24 salas de aula, climatizadas e com Datashow FullHD, 

para uma melhor projeção. Todas com a mesma metragem (72 m²), 

comportando 50 alunos por sala. A dimensão das Salas é 8,00 x 9,00 m. 

Todas as salas contam com iluminação, acústica, ventilação, segurança 

e acessibilidade adequadas com piso tátil e placas em Braile. As salas de aula 

da FMB recebem manutenção regular que proporciona bom estados de 
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conservação para realização de suas atividades acadêmica e pedagógicas. A 

direção acadêmica e a direção administrativa da FMB avaliam constantemente 

os espaços da instituição, com fins de prover sempre uma melhor adequação 

destes espaços às necessidades institucionais. As salas de aula FMB contam 

com diferentes recursos tecnológicos, tanto para atender as necessidades dos 

cursos presenciais, cursos em modalidade EaD, atendendo às suas demandas 

pedagógicas. 

 

 7.1.1.1 Dimensão das Salas 

 8,00 x 9,00 m. 

 7.1.1.2 Iluminação 

  A iluminação é definida como quantidade total de luz emitida a cada 

segundo por uma fonte luminosa. Nas salas de aula a iluminação é feita com luz 

branca, adequada para este tipo de ambiente. A luz branca proporciona um 

ambiente mais dinâmico ideal para áreas de trabalho. 

O objetivo da FMB é adequar a instalação de iluminação para atender o 

ambiente de sala de aula, com o provisionamento de boas condições visuais no 

plano de trabalho. Um objetivo adicional deverá ser a criação de um ambiente 

visual completo, proporcionando uma influência positiva no desempenho e bem-

estar dos estudantes. 

O nível de iluminação nas salas de aula se dá tecnicamente na forma da 

NBR 5413 - Iluminância de Interiores, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, que segue a tendência das normas internacionais. 

 Além disto, a distribuição da luminância no campo de visão dos 

estudantes nas salas de aula, é proporcionada também, pelas várias superfícies 

dentro da área (janelas, teto, parede, piso e superfície de trabalho), deve ser 

considerada como complementação à determinação das iluminâncias (lux) do 

ambiente, a fim de evitar ofuscamento. 

 Uma boa uniformidade na iluminação é necessária, a fim de evitar 

sombras acentuadas e assegurar o conforto e a segurança para a prática da 

atividade exercida na área. O espaçamento entre as luminárias e o 

distanciamento delas em relação às paredes têm contribuição direta no resultado 

da uniformidade da iluminação. 

 7.1.1.3 Acústica  

A FMB trabalha com o conceito de conforto acústico nas salas de aula. 

O conforto acústico existe quando o ambiente proporciona boa inteligibilidade da 
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fala (ou clareza musical) e ausência de sons indesejáveis no ambiente, criando 

uma sensação de paz e bem-estar. Dependendo do caso, o conforto acústico 

pode depender de uma boa absorção sonora, de um eficiente isolamento 

acústico, ou de ambos simultaneamente. 

Os materiais construtivos e de acabamento, a mobília e até mesmo as 

pessoas presentes exercem influência significativa sobre a acústica de um 

ambiente. O forro é o elemento que mais contribui para a qualidade da acústica 

em áreas internas e sua finalidade é absorver os sons e eliminar a reverberação 

(eco). 

 7.1.1.4 Ventilação  

Com a ventilação a FMB pretende substituir uma porção de ar 

considerada indesejável por outra que tentará manter o ar do interior do recinto 

num grau de poluição, temperatura, humidade, etc., adequado às condições que 

são requeridas. 

Para efetuar uma ventilação adequada fixou o conceito de ventilação 

ambiental localizada determinando os pontos de entrada de ar e o percurso da 

circulação. Para tanto conta com equipamentos de ar-condicionado instalado em 

todas as salas de aula. 

 7.1.1.5 Segurança  

A FMB tem por conceito que a segurança está vinculada à salubridade do 

meio e na ausência de agentes que comprometem a incolumidade físico-

psíquica dos estudantes, independentemente da condição que ostentem 

(homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, etc.). 

Deste entendimento resulta que as salas de aula têm a segurança 

adequada uma vez que compõe ambientes não caracterizados como insalubre 

e tampouco comprometem a integridade físico-psíquica dos estudantes. 

 7.1.1.6 Acessibilidade  

A acessibilidade para as salas de aula da FMB é adequada para 

qualquer estudante. Para os estudantes portadores de necessidades especiais 

(PNE), a FMB se enquadra dentro da legislação vigente. 

 7.1.1.7 Gerenciamento da manutenção patrimonial: normas consolidadas e 

institucionalizadas  

As salas de aula da FMB recebem manutenção regular que proporciona 

bom estados de conservação para realização de suas atividades acadêmica e 

pedagógicas. 
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7.1.1.8 Avaliação periódica dos espaços 

A direção acadêmica e a direção administrativa da FMB, avaliam 

constantemente os espaços da instituição, com fins de prover sempre uma 

melhor adequação destes espaços às necessidades institucionais 

7.1.1.9 Recursos tecnológicos 

Os recursos são disponibilizados tanto nas salas quanto por demandas.  

 7.1.2 Instalações Administrativas  

A FMB possui uma sala para Departamento Financeiro, Direção Acadêmica, 

Direção Geral, Recepção/ Tesouraria e Secretaria. 

 7.1.2.1 Dimensão das Instalações  

a) Departamento Financeiro: 3,00 x 7,00m 

b) Direção Acadêmica: 3,40 x 5,00m 

c) Secretaria Acadêmica: 4,00 x 5,00m 

d) Recepção/Tesouraria: 4,00 x 5,00m 

e) Direção Geral: 3,00 x 4,00m. 

 7.1.2.2 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acessibilidade e 

Conservação  

Conforme já descrito nos itens: 7.1.1.2 até 7.1.1.7, respectivamente. 

7.1.3 Sala dos professores  

A FMB conta com uma sala de docentes, que comporta até 30 professores por 

turno. Esta sala atende às necessidades institucionais da FMB. 

 7.1.3.1 Dimensão da sala dos professores 

3,50 x 4,00 m. 

 7.1.3.2 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança 

A iluminação, a acústica, a ventilação e a segurança na sala dos professors 

ocoorrem da mesma forma do descrito nos itens 7.1.1.2; 7.1.1.3; 7.1.1.4 e 

7.1.1.5, respectivamente. 
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7.1.3.3 Acessibilidade  

A acessibilidade para a sala dos docentes da FMB é entendida como 

adequada ao docente. Para os docentes portadores de necessidades especiais 

(PNE), a FMB se enquadra dentro da legislação vigente. 

 7.1.3.4 Gerenciamento da manutenção patrimonial: normas consolidadas e 

institucionalizadas para a conservação 

A sala dos docentes da FMB recebe manutenção regular que proporciona 

bom estado de conservação para realização de suas atividades acadêmica e 

pedagógicas. (Conferir Plano de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial) 

7.1.3.5 Avaliação periódica dos espaços 

A direção acadêmica e a direção administrativa da FMB, avaliam 

constantemente os espaços da instituição, com fins de prover sempre uma 

melhor adequação destes espaços às necessidades institucionais 

7.1.3.6 Recursos tecnológicos 

Os recursos são alocados por demanda. 

7.1.4 Coordenações 

  A FMB conta com uma sala para coordenação do curso de Pedagogia, 

uma sala para coordenação do Curso de Administração e uma sala para 

coordenação do EAD 

 7.1.4.1 Dimensão das salas de coordenação 

a) Sala de Coordenação do Curso de Pedagogia: 2,00 x 5,00 

b) Sala de coordenação do Curso de Administração: 2,00 x 5,00 

c) Sala de coordenação do Curso do EAD: 3,50 x 2,65 

7.1.4.2 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acessibilidade e 

Conservação  

Conforme já descrito nos itens: 7.1.1.2 até 7.1.1.7, respectivamente. 

 7.1.4.3 Infraestrutura de informática nas coordenações 
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Cada coordenador possui seu próprio equipamento de informática e na 

sala estão disponíveis, computador, meio de acesso à internet com Wi-Fi e 

cabeamento, se necessário e telefone. 

  7.1.5 Sistema de Gestão Acadêmica 

A FMB conta com sistema plenamente informatizado de gestão 

acadêmica dos alunos na modalidade presencial e na modalidade EAD, tanto 

academicamente, ambiente virtual de aprendizagem - AVA, como também para 

o gerenciamento administrativo. Todo este processo de informatização está 

plenamente integrado. 

7.1.5.1 Sistema de Gestão Acadêmica Presencial 

A FMB conta com sistema plenamente informatizado de gestão 

acadêmica dos alunos, tanto na modalidade presencial como na modalidade de 

EAD. O sistema de gestão acadêmica utilizado na FMB foi desenvolvido pela 

empresa Cerbrum sistema de gestão. Utiliza-se sistema de gestão Educacional. 

Todo este processo de informatização está plenamente integrado. 

. 

 7.1.5.2 Sistema de Gestão Acadêmica na modalidade EAD  

A FMB conta com sistema plenamente informatizado de gestão 

acadêmica dos alunos, tanto na modalidade presencial como na modalidade de 

EAD. O sistema de gestão acadêmica utilizado na FMB foi desenvolvido pela 

empresa Cerbrum sistema de gestão. Utiliza-se sistema de gestão Educacional. 

Todo este processo de informatização está plenamente integrado 

 

7.1.5.3 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acessibilidade e 

Conservação  

Conforme já descrito nos itens: 7.1.1.2 até 7.1.1.7, respectivamente. 

 7.1.6 Espaço para atendimento dos discentes 

 Os espaços da FMB para atendimento aos discentes são principalmente 

as áreas administrativas, a secretaria acadêmica e as coordenações de curso. 

Estes espaços atendem às necessidades institucionais.  

 7.1.6.1 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança 
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A iluminação, a acústica, a ventilação e a segurança no espaço para 

atendimento aos discentes ocorrem da mesma forma do descrito nos itens 

7.1.1.2; 7.1.1.3; 7.1.1.4 e 7.1.1.5, respectivamente. 

7.1.6.2 Acessibilidade  

A acessibilidade para as salas de aula da FMB é adequada para qualquer 

estudante. Para os estudantes portadores de necessidades especiais (PNE), a 

FMB se enquadra dentro da legislação vigente. As portas de acesso têm 1 metro 

centímetros aproximadamente, existe piso tátil com direção e sinalizador e 

placas em Braile.  

. 

 7.1.6.3 Gerenciamento da manutenção patrimonial: normas consolidadas e 

institucionalizadas  

Os espaços para atendimento aos alunos da FMB recebem manutenção 

regular que proporciona bom estados de conservação para realização de suas 

atividades acadêmica e pedagógicas. 

7.1.6.4 Avaliação periódica dos espaços 

A Administrativa – Financeira e a direção acadêmica avaliam 

constantemente os espaços da instituição, com fins de prover sempre uma 

melhor adequação destes espaços às necessidades institucionais. Temos um 

plano de avaliação periódica dos espaços onde procuramos manter as 

instalações da instituição sempre em condições de excelência, com isso trazer 

conforto, segurança, e acessibilidade para seus alunos, funcionários e visitantes. 

Temos escalas de limpezas com check-list diários supervisionados em que 

atendem sempre que necessário a uma manutenção preditiva (que averigua as 

condições dos equipamentos), preventiva (procura antecipar possíveis 

problemas, através de intervenções programadas) e corretiva (quando surge 

uma falha ou problema inesperado, em que precise de uma ação imediata). O 

Plano de Avaliação Periódica dos Espaços encontra-se implantado e 

disponibilizado em anexo. 

7.1.6.5 Recursos tecnológicos 

A Faculdade do Maciço de Baturité utiliza recurso tecnológico nas 

instalações Administrativas. Temos o QRcode, que é um código de barras 

bidimensional facilmente escaneado por celulares equipados com câmeras. 

7.1.6.6 A possibilidade de implementação de variadas formas de atendimento 
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 Diversos espaços das FMB contam com tecnologia assistiva e espaços 

adaptados para cadeirantes, a saber: na biblioteca, recepção, NAD, dentre 

outros. 

7.1.7 Infraestrutura para CPA 

 A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às 

necessidades institucionais da FMB. A FMB possui uma sala para CPA, na qual 

o espaço para trabalho comporta até 13 pessoas. 

7.1.7.1 Dimensão da infraestrutura para CPA 

 2,00 x 5,00 m.Ou seja 10 m2. 

7.1.7.2 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança 

A iluminação, a acústica, a ventilação e a segurança no espaço para 

atendimento aos discentes ocorrem da mesma forma do descrito nos itens 

7.1.1.2; 7.1.1.3; 7.1.1.4 e 7.1.1.5, respectivamente. 

7.1.7.3 Acessibilidade  

A acessibilidade para a sala da CPA é adequada a seus membros. Para 

os estudantes portadores de necessidades especiais (PNE), a FMB se enquadra 

dentro da legislação vigente. 

7.1.7.4 As condições físicas e de tecnologia da informação para a coleta e 

análise de dados 

A sala da CPA tem dimensões apropriadas para a utilização pelos seus 

membros e dispõe de tecnologia da informação, tais como computador, software 

e telefone (obrigatório), para operacionalizar a coleta e a análise dos dados 

coletados no processo de autoavaliação. 

 7.1.8 Instalações Sanitárias  

A FMB possui instalações sanitárias que atendem às necessidades 

institucionais:  

a) banheiro feminino: são 03 banheiros, todos com acessibilidade;  

b) banheiro masculino: são 03 banheiros, todos com acessibilidade. 

 7.1.8.1 Condições de limpeza 
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Segue o Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e orientações gerais de 

limpeza. 

7.1.8.2 Segurança 

A FMB tem por conceito que a segurança está vinculada à salubridade do 

meio e na ausência de agentes que comprometem a incolumidade físico-

psíquica dos estudantes, independentemente da condição que ostentem 

(homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, etc.). 

Deste entendimento resulta que as instalações sanitárias têm a segurança 

adequada uma vez que compõe ambientes não caracterizados como insalubre 

e tampouco comprometem a integridade físico-psíquica dos membros da 

comunidade acadêmica. 

7.1.8.3 Acessibilidade 

A acessibilidade para as instalações sanitárias da FMB é adequada para 

qualquer membro da comunidade acadêmica. Para os estudantes portadores de 

necessidades especiais (PNE), a FMB se enquadra dentro da legislação vigente. 

7.1.8.4 Avaliação periódica dos espaços  

A direção acadêmica e a direção administrativa da FMB, avaliam 

constantemente os espaços da instituição, com fins de prover sempre uma 

melhor adequação destes espaços às necessidades institucionais. 

7.1.8.5 O gerenciamento da manutenção patrimonial: a conservação 

As instalações sanitárias da FMB recebem manutenção regular que 

proporciona bom estados de conservação para realização de suas atividades 

acadêmica e pedagógicas. 

 7.1.9 Espaço de convivência e alimentação 

 A FMB conta com amplo espaço de convivência e alimentação que 

atende às suas necessidades e está adequado às suas atividades. 

7.1.9.1 Iluminação, acústica, ventilação, segurança 

A iluminação, a acústica, a ventilação e a segurança na área de 

convivência e alimentação dos discentes ocoorrem da mesma forma do descrito 

nos itens 7.1.1.2; 7.1.1.3; 7.1.1.4 e 7.1.1.5, respectivamente. 

7.1.9.2 Acessibilidade 
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A acessibilidade para  a área de convivência e alimentação dos alunos da 

FMB é adequada para qualquer estudante. Para os estudantes portadores de 

necessidades especiais (PNE), a FMB se enquadra dentro da legislação vigente. 

7.1.9.3 A avaliação periódica dos espaços  

A direção acadêmica e a direção administrativa da FMB, avaliam 

constantemente os espaços da instituição, com fins de prover sempre uma 

melhor adequação destes espaços às necessidades institucionais. 

7.1.9.4 A dimensão necessária para integração entre os membros da 

comunidade acadêmica 

A área de convivência e alimentação tem as seguintes dimensões: 

10,44m x 16,96 m, ou seja, 178,93 m2, entendida como adequada aoa 

estudantes. 

7.1.9.5 Serviços variados e adequados 

A FMB conta com duas cantinas com serviços variados e espaços que 

possibilitam a integração da comunidade acadêmica. 

7.2 Biblioteca  

A infraestrutura da biblioteca da FMB atende às necessidades 

institucionais. A FMB possui uma biblioteca adequada aos seus fins, que 

comporta até 45 pessoas (entre funcionários, docentes e discentes). 

A biblioteca dentro do contexto organizacional atua como um apoio às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Busca facilitar, garantir acesso e 

capacitar o usuário para o uso dos recursos informacionais e articular-se com os 

princípios da pesquisa bibliográfica. Seu acervo é formado por mais de 13.500 

itens, incluindo livros, periódicos, obras de referência, trabalhos de conclusão de 

curso e material multimídia (DVDs e CDs-ROM). 

7.2.1 Estações individuais e coletivas para estudos 

A área da biblioteca é de, aproximadamente, 198 m², contendo 03 salas 

para estudo em grupo, 09 cabines para estudo individual, 06 terminais com 

acesso à internet para pesquisa e consulta ao acervo e 02 terminais para 

consulta ao acervo. 

7.2.2 Acessibilidade 
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A acessibilidade para a área da biblioteca da FMB é adequada para 

qualquer estudante. Para os estudantes portadores de necessidades especiais 

(PNE), a FMB se enquadra dentro da legislação vigente. A Biblioteca está 

localizada próxima às salas de aulas, laboratórios, coordenações de cursos, 

lanchonetes e serviços de apoio aos alunos. Seu ambiente que é destinado às 

atividades de leitura, estudo e pesquisa é confortáveis e climatizados. O acesso 

ao acervo é livre, permitindo que seus usuários transitem entre as estantes. 

 7.2.3 Condições para atendimento educacional especializado 

 No intuito de oferecer um melhor atendimento aos usuários e funcionar 

de acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas em sua NBR 

9050:2004 que trata da “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos”, a Biblioteca da FMB conta com balcão de atendimento 

com altura reduzida acessível a cadeirante e pessoas com nanismo, espaços 

amplos que ofereçam uma boa circulação entre usuários de qualquer perfil, 

computadores com teclado acessível,  software NVDA que  permite que cegos e 

pessoas com problemas de visão a usar um computador, comunicando o que 

está na tela usando uma voz sintética e VLibras que é uma  ferramentas utilizada 

na tradução automática do Português para a Língua Brasileira de Sinais . Apesar 

de não termos alunos com essas necessidades especificas, compete a biblioteca 

prover à comunidade acadêmica, incluindo os que apresentam limitação visual, 

física e surdez, recursos de informação, oferecendo serviços e produtos 

diferenciados às suas limitações e potencialidades. 

 7.2.4 Dados da bibliotecária 

Valnice Moraes Sampaio. Registro: CRB-3 1187 

7.2.5 Recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização 

do acervo 

  A biblioteca está informatizada conforme descrito no PDI. As ferramentas 

que dispomos aos nossos usuários são: Internet – através deste suporte de 

informação realizamos pesquisas on line.  A Home Page da Biblioteca está 

disponível para divulgação dos nossos serviços ao público externo. Para 

administrar a circulação dos materiais do acervo possuímos o Sistema de 

Gerenciamento de Bibliotecas GNUTECA, no qual é realizado todo o processo 

de catalogação e circulação (Empréstimo e Devolução) das publicações.  

As Renovações e as Reservas são feitas pelos usuários via Internet e o 

acervo é totalmente disponibilizado na web. A Biblioteca funciona com sistema 

de empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está aberta para: alunos, 

professores e funcionários, podendo ser utilizada pela comunidade, dentro das 

possibilidades de atendimento.  
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7.2.5.1 Acesso a Internet para consultas e reservas 

 A biblioteca conta com recursos informatizados para acesso à internet 

(Wi-fi e cabeamento), bem como sistema informatizado de consultas e reservas 

online. Como um meio importante de subsidiar consultas e informações 

bibliográficas, os dirigentes da Instituição promovem um salto qualitativo 

colocando à disposição dos seus corpos discente e docente as NTI (o uso 

intensivo da Internet, inclusive uma capacitação específica dos discentes e 

docentes na busca de textos, dados e outras informações na Internet), bem como 

possibilitar uma informação sempre atualizada. A Biblioteca possui um papel 

fundamental no sentido de facilitar e possibilitar o acesso à informação, com a 

preocupação de garantir o desenvolvimento científico, tecnológico e social da 

comunidade. 

 7.2.5.2 Informatização e organização do acervo  

O sistema de informatização de administração de biblioteca foi preparado 

pela bibliotecária da Faculdade do Maciço de Baturité – FMB, e já está 

implantado. O sistema de informatização contempla 8 (sete) terminais, 

conectados à sala de multimídia com acesso a Internet, base de dados e 

disponíveis para trabalhos individuais. Todo o acervo está informatizado, 

possibilitando, assim, a importação e exportação dos registros bibliográficos de 

acesso em padrão de intercâmbio. 

 

Computadores para pesquisa em geral 06 

Computadores para pesquisa do acervo 02 

Computadores para funcionários                   02  

7.2.5.3 Sistema de gestão utilizado 

Gnuteca é o sistema de informação utilizado pela biblioteca da Faculdade 

do Maciço de Baturité - FMB, o qual foi desenvolvido pela Solis em linguagens 

de programação WEB 2.0, ou seja, é o sistema online de catalogação de acervo 

da faculdade. O sistema conta com segurança de entrada da bibliotecária e 

demais usuários do sistema. Possibilitando ao aluno acessar a área restrita da 

biblioteca para pesquisa de livros e periódicos, solicitar reservas, visualizar 

acervo com pesquisa filtrada por autor, título, classificação, visualizar reservas 

feitas por ele, verificar disponibilidade de acervo, etc. 

A bibliotecária utiliza em sua catalogação a classificação CDD 

(Classificação Decimal de Dewey), uma classificação internacional para 

classificar acervos, utilizando a tabela Cutter. O sistema de informatização, como 

focado anteriormente contempla 10 terminais, assim divididos: um para a 

Bibliotecária, um para o empréstimo e dois para consulta do acervo; os outros 
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seis estão conectados à sala de multimídia com acesso a Internet, base de dados 

e disponíveis para trabalhos individuais. Todo o acervo está disponível no 

sistema informatizado, possibilitando, assim, a importação e exportação dos 

registros bibliográficos de acesso em padrão de intercâmbio. Havendo uma 

ampliação bastante significativa com a entrada de novos cursos propostos pela 

Faculdade do Maciço do Baturité - FMB. Os cursos necessitarão de um alto 

investimento, desde material bibliográfico aos recursos audiovisuais e aquisição 

de bases de dados específicas das áreas oferecidas. 

7.2.5.4 Sistemas de empréstimos 

Todo o acervo de livros, periódicos, vídeos e outros estarão disponíveis 

para empréstimo. Alguns materiais estarão disponíveis para consulta somente 

no recinto da Biblioteca. São eles: obras de referências, CD-ROM, periódicos, 

jornais e mapas. A Biblioteca dispõe de um software com recursos suficientes 

para assegurar a perfeita administração do acervo, empréstimo e periódicos e o 

controle, onde todas as informações. 

 7.2.5.5 Relatório de gestão  

O sistema informatizado constante da biblioteca permite a elaboração de 

vários relatórios que são utilizados na gestão, além disso, caso seja necessário 

poderá ser customizado para emitir tipos específicos de relatórios que não são 

casualmente solicitados.  

 7.2.6 Horário de funcionamento 

 A Biblioteca funciona para o atendimento de segunda à sexta 

ininterruptamente em três turnos, das 08 as 12h e 13h às 22h30min, e aos 

sábados no turno da manhã, das 08h às 11h. A Biblioteca é de acesso aberto, 

com a classificação usada na CDD (Classificação Decimal de Dewey), 

catalogado em AACR2 (Código Anglo-Americano). A consulta é destinada a todo 

o público interno e externo, sendo o empréstimo reservado a alunos, funcionários 

e professores da Instituição. O acervo está todo informatizado. Todos os 

documentos estão preparados com etiquetas de lombada e disponíveis para 

empréstimo, segundo a política da Instituição. O serviço de cópia de documentos 

localiza-se no próprio prédio da Faculdade. 

7.2.7 A Política de aquisição, expansão e atualização do acervo da biblioteca  

A política ora apresentada tem como princípio a missão da IES, a qual se 

vincula o compromisso, através da incumbência de investir em um processo de 

ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 
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competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

A Biblioteca da FMB tem como finalidade contribuir com o estudo, a 

pesquisa e a extensão, capacitando o estudante e colaborando com a formação 

contínua do professor, buscando facilitar, garantir acesso e capacitar o usuário 

para o uso dos recursos informacionais e articular-se com os princípios da 

pesquisa bibliográfica. 

Garantir a qualidade do acervo em permanente atualização e constituído 

por obras e fontes diversas é ferramenta fundamental para propiciar ao usuário 

a oportunidade de incorporar valores tanto de formação técnico-educacional, 

como também cultural e de responsabilidade social. Esta junção é objeto de 

busca permanente, pois permite ao estudante e aos seus usuários da biblioteca 

em geral a possibilidade de uma formação holística com teor humanístico.  

Aspectos relacionados ao contexto acadêmico, a dotação orçamentária e 

as políticas institucionais são parâmetros que definem a elaboração desta 

política, visando a criação de recursos bibliográficos ajustados a demanda dos 

usuários. 

7.2.7.1 Dos objetivos  

A política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo Bibliográfico da 

Biblioteca da FMB tem como principal objetivo fixar critérios que possibilitem o 

crescimento racional e equilibrado do acervo em todas as áreas de modo a 

atender as demandas dos cursos de graduação e pós-graduação no contexto do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Constituem esses objetivos: 

a. estabelecer os critérios de seleção e aquisição de material 

bibliográfico; quanto às necessidades qualitativas e quantitativas; 

b. fixar os recursos orçamentários destinados à renovação e 

expansão do acervo; 

c. estabelecer regulamentação para avaliação de coleções; 

d. estipular normas e procedimentos para descarte de material; 

e. estabelecer as metas para expansão da coleção; 

f. fomentar a utilização dos recursos bibliográficos através de cursos 

de capacitação de usuários com periodicidade semestral; 

g. criar condições de expansão física para acompanhar o crescimento 

do acervo. 

7.2.7.2 Do acervo  
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O acervo é formado por obras de referência, publicações periódicas e 

publicações eletrônicas, todos adquiridos através de identificação de 

necessidade, títulos de referência nos programas de disciplinas e programas de 

pós-graduação ou demanda expressa pela comunidade acadêmica. 

A aquisição do acervo é um processo que estabelece itens a serem agregados 

a uma coleção por meio de compra e doação, sendo uma operação que resulta 

da seleção, ou seja, que implementa as decisões desta ao incorporar a coleção 

dos itens selecionados. 

Cabe a Biblioteca, de acordo com os recursos orçamentários definidos na 

política compor um acervo que deverá contemplar as seguintes finalidades:  

a. atender aos programas das disciplinas dos cursos de graduação e 

pós-graduação e as linhas de pesquisa estabelecidas pela IES; 

b. dar apoio aos Programas de Extensão; 

c. atender o corpo docente e administrativo no exercício de suas 

atividades; 

d. fornecer obras de formação complementar contribuindo para a 

aquisição de conhecimento; 

e. garantir a informatização do acervo atualizada; 

f. manter a memória documental da IESES. 

 

Dos critérios qualitativo e quantitativo estabelecido para o 

desenvolvimento do acervo constam: 

a) publicações indicadas pelos curós de graduação e pós-graduação 

através dos programas de disciplinas e programas de pesquisa 

respectivamente; 

b) relação de um exemplar da bibliografia básica para menos de 10 

(dez) alunos; 

c) títulos indicados na bibliografia complementar; 

d) obras e publicações indicadas pelos cursos que complementem a 

formação global prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

e) estudo de uso para adoção de meta para crescimento do acervo; 

f) projeto para desenvolvimento e disponibilização de uma biblioteca 

digital. 

A atualização, reposição e expansão do acervo serão desenvolvidas em 

conformidade com a verba orçamentária de dotação igual a 2% da receita bruta 
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de respeitando os critérios estabelecidos e priorizando os itens para atendimento 

aos objetivos desta política.  

Deverá ser considerada para a expansão do acervo a implantação dos 

cursos projetados no PDI da IES, tendo em vista o estabelecido no Projeto 

Pedagógico dos Cursos. 

A renovação do acervo contará com descarte, quando o material após ser 

avaliado será retirado da coleção por estar: 

a) obsoleto; 

b) inadequado; 

c) em desuso; 

d) coleções de periódicos não correntes que não apresentam 

demanda, com falhas na coleção e periódicos de divulgação e 

interesse temporário. 

A avaliação do acervo é realizada pela bibliotecária na relação de 

gerenciamento deste acervo frente às demandas existentes pelos Cursos e 

pelos discentes. Também é realizada pelos docentes à medida de suas 

necessidades de aquisição do acervo, o que implica a atuação dos 

coordenadores de curso neste sentido. A avaliação també é realizada pelos 

discentes na medida em que verificam a satisfação de suas necessidades frente 

a disponibilidade de acervo bibliográfico. Todas estas características de 

avaliação tem reflexos na CPA (autoavaliação), como também na ouvidoria da 

FMB. 

 7.2.7.3 Pessoal técnico-administrativo da biblioteca 

 A biblioteca da FMB conta com uma bibliotecária, com formação superior 

e registro no Conselho Regional de Biblioteconomia, e um ou mais auxiliares de 

biblioteca no corpo técnico-administrativo. 

 

7.2.8 Recursos comprovadamente exitosos  

A biblioteca utiliza um sistema de automação que facilita todo o 

processamento técnico do acervo além de permitir que o usuário realize a 

consulta automática das obras, fazer renovação e reserva de item do acervo, 

tanto dentro da biblioteca, como fora dela através da internet.  

FMB adquiriu o direito de uso da Biblioteca Virtual – Pearson. O acervo 

com a variedade multidisciplinar de obras oferece importante apoio bibliográfico 

a todos os cursos de graduação. Com o fornecimento de e-books os alunos 

podem ter acesso direto e simultâneo aos livros que precisam estudar, evitando 
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a dificuldade, por exemplo, de não encontrar o livro na biblioteca por estar 

emprestado para outra pessoa. 

Na Biblioteca Virtual, você pode acessar mais de 8.000 obras com 

possibilidade de impressão parcial para complementar o seu estudo. O acesso 

direto é pelo Cerbrum, não sendo necessário nenhum outro procedimento. 

 

7.2.9 Alocação de Recursos  

O desenvolvimento de coleção em bibliotecas universitárias depende 

amplamente da existência de uma política de alocação de recursos. Os valores 

arrecadados com as multas são utilizados para compra de material bibliográfico. 

 

7.2.10 Dispositivos Inovadores  

A criação do repositório institucional para uma melhor divulgação da produção 

científica tornando acessíveis todo tipo de documento produzido pelo corpo 

docente, discente e técnico-administrativo da instituição, tais como artigos 

publicados em periódicos e eventos, capítulos de livros, relatórios, entre outros. 

Aquisição da Biblioteca virtual da Pearson (24 horas por dia e 7 dias por semana, 

de qualquer lugar com acesso à internet). 

 

7.3 Infraestrutura de Informática: estrutura de apoio 

 A FMB está informatizada contando com diversos computadores, impressoras, 

periféricos e acesso à internet com WI-FI. Conta ainda com dois laboratórios, um 

fixo e outro móvel, que comportam um total de 30 computadores.  

 7.3.1 Instalações e Descrição dos Equipamentos 

  Quadro 22 – Relação de equipamentos a serem adquiridos  

  

2016 2017 2018

Computadores 25 25 25

Projetores 1 1 1

Impressoras 1 1 1

Instalações e Descrição dos Equipamentos: A serem adquiridos
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 7.3.2 Descrição das normas de segurança 

  As normas de segurança obedecem aos critérios direcionados pelo Corpo 

de Bombeiros (Alvará), como também da Vigilância Sanitária. Demais ações de 

segurança são de autonomia da instituição como prevenção contra acidentes e 

manuseio dos equipamentos de informática, devidamente acompanhados por 

um técnico responsável. 

 7.3.3 Descrição do espaço físico 

 O acesso a informática, no que concerne aos alunos, é realizado por 

laboratório móvel no qual os computadores são destinados aos alunos sob 

demanda requerida pelo professor. O laboratório fixo, conta com 42,60 m². 

 7.3.4 Especificação do acesso à internet 

 O acesso à internet é feito por meio de rede Wireless em todo ambiente 

da Faculdade. A distribuição é feita por 12 Acess Point AP Unifi “Repetidores de 

Sinal” no qual abrange todo espaço físico de convívio da faculdade junto com o 

laboratório móvel. Os desktops do laboratório e dos departamentos 

administrativos contam com internet cabeada. 

  7.3.5 Ações de atualização de software 

 Os softwares são atualizados por demanda, principalmente quando se 

tratar de aplicativo à aprendizagem. 

  7.3.6 Tipo de acessibilidade digital 

A acessibilidade digital é realizada através de teclados com especificação 

em braile, onde todas as teclas estão devidamente informatizadas dentro dessa 

linguagem, letras números comandos. Fones de ouvido com abafadores que 

melhoram a acústica facilitando o uso do equipamento.  

Os computadores do laboratório e biblioteca estão equipados com o 

software Dosvox, que permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador 

comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível 

alto de independência no estudo e no trabalho.  

Utilizamos também o VLibras, destinado aos deficientes auditivos, este 

software procura tornar os conteúdos tecnológicos acessíveis através da 

tradução dessas tecnologias para linguagem em Libras. 

Entre outros recursos flexíveis ao atendimento das necessidades especiais. 

  7.3.7 Tipo de Acessibilidade Física 
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  Além da acessibilidade entendida como normal terá também piso tátil, 

rampas, estacionamento próprio para portadores de necessidades especiais, 

placas em braile identificando salas, sessões e demais ambientes, sanitários 

próprios para PNE, separados por gênero. 

 7.3.8 Condições Ergonômicas 

 A FMB recepciona a Norma Regulamentadora 17 relativa à Ergonomia, 

visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

 7.3.9 Tipos de serviço prestado 

 Os serviços prestados serão de auxílio a utilização dos equipamentos e 

softwares tanto para o ambiente de aprendizagem como para o ambiente de 

gestão e administração. 

  7.3.10 Tipos de suporte 

 Os suportes estão vinculados à manutenção e reparo dos equipamentos 

de informática. 

  7.3.11 Plano de atualização 

 O plano de atualização está disposto em dotação orçamentária, como 

também e principalmente, por demanda dos respectivos coordenadores de curso 

ou setores da FMB. Este plano conta com uma dotação orçamentária na ordem 

de 5% da receita bruta de graduação. 

 7.3.12 Recursos de informática disponíveis  

A FMB conta com computadores e laptops em seu laboratório de 

Informática, utilizando sistemas híbridos em dual boot (Linux e Windows) 

proporcionamos uma experiência mais expansível para nossos discentes e uma 

inteiração melhor arquitetada para nossos docentes, onde eles podem escolher 

em que ambiente irá trabalhar em suas aulas: 

a) sistema operacional windows e linux; 

b) servidor de dados; 

c) software (pacote office); 

d) softwares específicos aos cursos de graduação quando for o caso; 

e) softwares específicos a gestão quando for o caso. 
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f) 15 computadores com Dual Boot 

g) 15 laptops com dual boot  

 7.3.13 Relação equipamento/aluno 

 Pretende-se que sejam utilizados, no máximo um equipamento para dois 

alunos.  

 7.3.14 Inovações tecnológicas administrativas 

 A FMB, sempre que possível, recepcionará as inovações tecnológicas, 

principalmente aplicadas à gestão, tais como computadores com softwares 

atualizados, sistema de rede de transmissão de dados via Wi-fi ou outra 

tecnologia que venha a se apresentar como de melhor rendimento, sistema de 

armazenamento de dados na instituição como também, em servidor remoto por 

medida de segurança. 

Especificamente à gestão, será utilizada gestão eletrônica de documentos e 

informatização customizada das rotinas administrativas e acadêmicas. 

 

7.4 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

 A FMB entende por tecnologia de informação e comunicação a 

capacidade e o potencial que tem para veicular a informação com sua 

comunidade. Para tanto, utilizará para o processo de ensino aprendizagem as 

seguintes tecnologias: 

a) murais alocados em diversos pontos da instituição, principalmente 

em sala de aula; 

b) laboratórios de informática móvel; 

c) portal na internet com acesso individualizados aos acadêmicos; 

d) projetores em sala de aula; 

e) biblioteca informatizada; 

f) tecnologia Wi-Fi para alunos e professores. 

A FMB coloca à disposição de seus acadêmicos computadores, 

equipamentos de vídeo do tipo multimídia, além de programas necessários à 

operacionalidade. Com este entendimento e estrutura, desenvolverá seu 

processo de ensino-aprendizagem de forma a buscar a excelência nos 

resultados intrinsecamente vinculados ao objetivo do curso e a formação do perfil 

do egresso. 
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7.4.1 Atendimento as necessidades dos processos de ensino e aprendizagem 

 Estes recursos tecnológicos estão contemplados no PPC de cada curso na 

dimensão requisitada pelos conteúdos programáticos bem como pelas 

metodologias de ensino que serão utilizadas. 

  7.4.2 Atendimento aos professores 

Tais recursos atendem aos professores na medida em que estão contemplados 

no PPC exatamente para dar suporte a cada disciplina que deles se fazem 

necessários. 

  7.4.3 Atendimento aos técnicos-administrativos 

Tais recursos atendem aos profissionais Técnicos-Administrativos na medida em 

que estão implantados na instituição exatamente para dar suporte ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

 7.4.4 Atendimento aos estudantes  

 Tais recursos atendem aos estudantes na medida em que estão contemplados 

no PPC exatamente para dar suporte à aprendizagem contemplando o objetivo 

de cada disciplina. 

 

7.4.5 Formas de Interatividade entre os membros da comunidade acadêmica  

● São desenvolvidas através de softwares educacionais entre discentes e 

docentes, avaliando constantemente os conteúdos vistos 

● Sistemas online de comunicação com interatividade em tempo real 

(Whatsapp, Facebook, Instagram e emails corporativos)  

7.4.6 Soluções tecnológicas comprovadamente inovadoras  

● Incentivo do uso do Trello para criação e desenvolvimento de projetos 

assim criando uma rede de tarefas e integração entre  professores e 

alunos 

● Uso do aplicativo Plickers, que visa a interação em tempo real e desta 

forma avaliar constantemente os conteúdos vistos e a sua compreensão 

por parte dos alunos. 

● Uso da ferramenta Kahoot para criação de quizzes como estratégia de 

captar a atenção e gerar interação da turma com os conteúdos vistos 
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  7.4.7 Comunicação da FMB com a comunidade externa e com a comunidade 

interna  

Os recursos de tecnologia da informação e da comunicação implantados 

na FMB, tais como, internet, site instituicional, redes sociais, como também 

diversos outros tipos de mídias, potencializam um canal de comunicação externo 

para divulgar informações, como também publicações relevantes da FMB. Além 

disto, a FMB também possui ouvidoria que também possibilita acesso às 

informações pertinentes, de forma transparente. 

Estes canais tornam a comunicação institucional transparente, inclusive 

disponibiliza os resultados das avaliações internas e externas por que passa a 

FMB e seus cursos. Apresenta-se como instância específica que atua 

independente das áreas da FMB, promovendo as ações de informação e 

comunicação. 

No site da FMB, pode-se observar, por exemplo, a divulgação de todas as 

informações de cursos de graduação, ações de extensão e de iniciação 

científica. São publicados os documentos institucionais relevantes e possuem 

mecanismos de transparência institucional. 

 

7.4.7.1 O Núcleo de Comunicação (NUC)  

O Núcleo de Comunicação da FMB apresenta-se como instância 

específica que atua transversalmente às áreas e cursos de graduação e pós-

graduação.  

As coordenações de cursos, núcleos, setores e departamentos abrem 

demandas junto ao NUC que, por sua vez, divulgam as informações em diversas 

mídias sociais. Por meio deste canal, e outros, no contexto da FMB se obteve as 

seguintes ações inovadoras e exitosas 

 

7.4.7.2 Comunicação da FMB com a comunidade INTERNA  

 

Os recursos de tecnologia da informação e da comunicação implantados 

na FMB, internet, site instituicional, sistema acadêmico, redes sociais, como 

também diversos outros tipos de mídias, potencializam um canal de 

comunicação interno para divulgar informações, como também publicações 

relevantes da FMB.  
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Estes canais tornam a comunicação institucional transparente, 

disponibiliza os resultados das avaliações internas e externas por que passa a 

FMB e seus cursos.  

 

7.4.7.2.1. Resultados das avaliações internas e externas  

Os resultados das avaliações internas realizadas pela CPA e pelos cursos 

de graduação são disponibilizados no sistema de gestão da FMB e por e-mail 

institucional para todos os segmentos da comunidade acadêmica. Já os 

resultados das avaliações externas são divulgados também pelos sistemas de 

gestão, e-mails institucionais e sítio da FMB.  

Destaca-se ainda, quando oportuno, a utilização de canais impressos e 

banner disponibilizados em todas as instalações da IES, favorecendo o acesso 

as informações por todos os segmentos da comunidade acadêmica. 

 

7.4.7.2.2. Da Ouvidoria  

A FMB também possui ouvidoria que possibilita acesso às informações 

pertinentes, de forma transparente. As demandas da ouvidoria são analisadas e, 

quando possível, já encaminhadas para os setores e/ou departamentos 

responsáveis, guardado o princípio da razoabilidade. O demandante recebe em 

um prazo de até 7(sete) dias úteis o retorno de sua reclamação.  

Por sua vez, a Ouvidoria fomenta a manifestação da comunidade, 

gerando insumos para a melhoria da qualidade institucional. As manifestações 

da comunidade são tratadas semestralmente e, a partir das análises, são 

realizados planos de ações corretivas na FMB. 

O link de acesso fica disponível no sítio oficial da FMB e, também, são 

disponibilizadas caixas de urnas de “Ouvidoria - Fale Conosco” em todas as 

instalações da IES. 

 

7.5 Laboratórios, Ambientes e Cenários para práticas Didáticas: Infraestrutura 

Física  

Os laboratórios ou ambientes para as práticas didáticas, estão descritos 

no PPC de cada curso. Atualmente 2015, os cursos implantados são os de: 

Administração e Pedagogia. 
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Estes cursos requerem laboratórios de informática. Para tanto, são 

disponibilizados dois laboratórios um fixo com 15 computadores e um móvel com 

15 notebooks. O curso de Licenciatura em Pedagogia além de também utilizar 

os laboratórios móveis de informática, conta também com um laboratório 

especializado: a brinquedoteca. 

Os demais cursos que ora se encontram em fase de protocolo ou em fase 

projeto, terão seus laboratórios implementados na medida da implantação do 

curso após o ato regulatório de autorização. 

   

7.5.1 Dimensão da infraestrutura 

  Referente a dimensão da infraestrutura de laboratórios, o curso de 

Pedagogia da FMB contará com uma Brinquedoteca, laboratório didático 

especializado. Estará implantado, com normas especificas de funcionamento, 

utilização e segurança e atenderá adequadamente os que dela se utilizam em 

relação a: quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e alunos 

por vagas autorizadas; adequação, acessibilidade e atualização de 

equipamentos; apoio técnico manutenção de equipamentos e atendimento a 

comunidade. 

A Brinquedoteca, laboratório didático especializado, terá normas 

especificas de funcionamento, utilização e segurança e atenderá 

adequadamente os que dela se utilizam em relação a qualidade, pois tem 

acessibilidade para portadores de deficiência, equipamentos novos e insumos 

adequados. 

 7.5.2 Iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e 

conservação  

Conforme já descrito nos itens: 7.1.1.2 até 7.1.1.7, respectivamente. 

 7.5.3 Plano de atualização e expansão 

 A atualização dos equipamenteos dos laboratórios e das demais 

dependências da FMBbem como a expansão da quantidade destes 

equipamentosserá feita semestralmente na forma do orçamento plurianual da 

faculdade, no qual estará contemplado as necessidades de insumos para cada 

curso. Extraordinariamente se fará sob demanda na medida da urgência 

apresentada pelo curso. 

  7.6 Laboratórios, Ambientes e Cenários para práticas Didáticas: Serviços 
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 A Brinquedoteca está implantada, tem normas especificas de 

funcionamento, utilização e segurança e atende adequadamente os que dela se 

utilizam em relação aos serviços, pois tem equipamentos novos, apoio técnico e 

manutenção de equipamentos prestados pela própria IES e disponibilizado o 

atendimento à comunidade no horário de funcionamento da instituição. 

 7.6.1 Tipos de serviços 

  Dar suporte à aprendizagem especificamente aos cursos de Pedagogia, 

Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Serviço 

Social quando se fazem necessários. 

  7.6.2 Normas de segurança 

 As normas de segurança obedecem aos critérios direcionados pelo 

Corpo de Bombeiros (Alvará), como também da Vigilância Sanitária. Demais 

ações de segurança são de autonomia da instituição da IES como prevenção 

contra acidentes e manuseio dos equipamentos da brinquedoteca, devidamente 

acompanhados por um professor/monitor responsável. 

7.6.3 Avaliação Periódica dos Espaços  

Segue o Plano de Avaliação Periódica implantado 

 

7.6.4 O gerenciamento da manutenção patrimonial  

Segue o Plano de Gerenciamento Patrimonial implantado. 

 

 7.7 Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual 

Os laboratórios didáticos contam com: brinquedos e equipamentos: 

Cordas – Diversos; Bolas – Diversos; Barbantes – Diversos; Papeis – Diversos; 

Canetas – Diversos; Lápis variados – Diversos; Canetinhas coloridas – Diversos; 

Guache – Diversos; Isopor – Diversos; Fantasias – Diversos; Cola quente e fria 

– Diversos; Tesouras – Diversos; Régua – Diversos; Borracha – Diversos; 

Apontador – Diversos; Estilete – Diversos; Clips – Diversos; Grampeador – 

Diversos; Perfurador – Diversos; Giz de cera – Diversos; Balão – Diversos; Jogos 

de tabuleiro – Diversos; Jogos diversos – Diversos; Linhas – Diversos; Livros de 

recreacão e lazer – Diversos; Mesas – Diversos; Cadeiras – Diversos; 

Expositores – Diversos, Televisão – Diversos; Lixeiras – Diversos; Quadro 

branco – Diversos; Pincéis – Diversos; Apagador – Diversos e Outros brinquedos 

– Diversos. 
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7.8 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Prioritário, Imediato 

e Diferenciado Para Utilização, com segurança e Autonomia, Total ou Assistida, 

dos Espaços, Mobiliários e Equipamentos Urbanos, das Edificações, dos 

Serviços de Transportes, dos Dispositivos, Sistemas e Meios de comunicação E 

Informação, Serviços de Tradutor e Interprete de LIBRAS  

 As políticas e adequações de infraestrutura física, relativas à 

acessibilidade e atendimento prioritário a pessoas portadoras de necessidades 

especiais estão fundamentadas, a saber: 

a) a) identificar   as dificuldades e necessidades especiais 

concernentes ao processo de ensino-aprendizagem-avaliação 

apresentadas pelo estudante e outros cidadãos que possam 

frequentar a IES; 

b) propor recursos e estratégias que reduzam ou eliminem as 

dificuldades e demandas especiais identificadas junto a estas 

pessoas. 

No contexto educacional, para serem respeitados os direitos humanos 

fundamentais de educação, igualdade de oportunidades e participação social, 

devem oportunizadas práticas que propiciem as condições adequadas de 

inserção a todas as pessoas. Pessoas com necessidades especiais, isto é, as 

deficiências e as doenças são condições, definitivas ou transitórias, que 

implicam em determinadas necessidades especiais (NE). E, na escola, caso 

essas necessidades especiais não possam ser atendidas por meios tradicionais 

de ensino, por demandarem uma série de recursos e estratégias de caráter mais 

especializado por parte da instituição, elas passam a denominar-se de 

necessidades educacionais especiais - NEE. Com isso, desvia-se o foco do 

sujeito e passa-se a direcioná-lo ao atendimento deste. 

A pessoa com necessidades especiais tem direito à educação, 

resguardado por lei, independente de gênero, etnia, idade ou classe social. O 

acesso às instituições de ensino compreende não somente a matrícula, mas a 

apropriação do saber e das oportunidades educacionais. Considerando a 

crescente demanda de pessoas com necessidades educativas especiais, há que 

se pensar em desenvolver estratégias para a formação do cidadão crítico. Para 

efetivar a inclusão do aluno na IES, as NEE do indivíduo devem ser atendidas 

em a toda a sua trajetória escolar: acesso, ingresso, permanência e conclusão. 

Neste contexto, se faz premente que a política de atendimento ao estudante com 

NEE, nas IES, envolva o atendimento de suas necessidades no âmbito 

acadêmico e administrativo afim de que os resultados possam estender-se à sua 

qualidade de vida e deformação profissional, assim como a inserção social. 
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A responsabilidade social se traduz através das atividades, tornando-se 

corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade, entendida pela forma como 

se aplica o ensino, a pesquisa científica, a gestão responsável e a extensão, 

considerando também os recursos disponibilizados à comunidade no acesso a 

esses saberes. Nessa perspectiva, a relação da FMB com processos de inclusão 

social envolve a adoção de meios de acessibilidade que favoreçam o acesso e 

a permanência dos estudantes com necessidades educativas especiais. 

Disto decorre que o apoio e acompanhamento a estudantes com 

necessidades educativas especiais, são realizados pelos agentes designados 

especialmente para tal fim. Devem: 

a) realizar diagnóstico da realidade quantitativa e qualitativa de alunos 

com necessidades educativas especiais, ouvindo-os em suas 

dificuldades; 

b) analisar e interpretar       os dados obtidos no diagnóstico e propor, 

juntamente com os referidos alunos, ações que lhes assegurem 

uma vida acadêmica regular e posterior inserção no mercado de 

trabalho; 

c) elaborar, acompanhar e operacionalizar estratégias de integração 

e inclusão, propondo ações específicas dentro do campo 

administrativo, pedagógico, ambiental e tecnológico; 

d) assegurar aos que têm necessidades educativas especiais, 

atendimento prioritário nas Unidades da FMB; 

e) providenciar, mediante estudos especializados, adaptações na 

estrutura física para permitir o fácil acesso, dentre outras ações. 

As políticas e a estratégia da FMB sempre buscam atender ao portador 

de necessidade especial, providenciando os meios e as adequações que 

facilitem a inserção do aluno especial no meio acadêmico.  

A IES desenvolverá periodicamente a capacitação dos professores e 

Pessoal do corpo técnico-administrativo para o trabalho de atendimento aos 

indivíduos com necessidades especiais e mantém um plano estratégico de 

atendimento que tem como meta atender o que dispõe o Art 6º do decreto 

5.296/2004 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Assim, destacamos os principais critérios: 

a) manter nas recepções e/ou sala de atendimento e salas de aula 

assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 

acessíveis; 

b) manter nas recepções     e/ou sala de atendimento e salas de aula, 

mobiliário adaptado à altura e à condição física de pessoas em 
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cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT; 

c) desenvolver em todos os polos de apoio presencial, e na sede da 

IES, a capacitação de atendentes para prestar atendimento 

especializado para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no 

trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS e para o 

atendimento especializado para pessoas cegas ou com reduzida 

capacidade visual, prestado por pessoas capacitadas neste tipo de 

atendimento; 

d) manter, dentro do plano de capacitação continuada, curso de 

pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com 

deficiência visual ou auditiva, bem como às pessoas idosas; 

e) manter sinalização de vagas prioritárias e disponibilidade de área 

especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência 

ou com mobilidade reduzida; 

f) manter sinalização ambiental para orientação das pessoas com 

redução de mobilidade e redução da capacidade visual; 

g) desenvolver material didático adequando aos indivíduos com 

necessidades especiais, quando da matrícula de alunos que 

demonstrem essa necessidade. 

Estas políticas de adequação da infraestrutura para o atendimento aos 

indivíduos com necessidades especiais se aplicam também aos polos de apoio 

presencial para o ensino na modalidade à distância. 

 7.9 Auditório 

 A FMB conta com um auditório que atende às suas atividades 

institucionais. Pode ser descrito como segue. 

7.9.1 Quantidade e descrição do auditório: recursos tecnológicos multimedia. 

O Auditório além de proporcionar um excelente conforto para 170 pessoas, conta 

com os principais recursos tecnológicos para atender tanto o público/discente, 

quanto o palestrante/docente que esteja desenvolvendo a atividade: 

Quadro 23 – Relação de equipamentos do auditório 

Auditório 

Equipamento Quantidade 

Internet via wi-fi 01 
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Microfone/fone de ouvido 01 

Laptop com Dual Boot (Linux e Windows) 01 

Apresentador de Slide (controle remoto) 01 

Projetor Epson FullHD 01 

Tela de Projeção 97 Polegadas 01 

Caixas de Som Ativa acoplada em paredes 02 

Suporte para microfone 04 

Mesa de Som 01 

Fonte: FMB (2019). 

7.9.2 Dimensão do auditório 

7,20 X 24,80 

7.9.3 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acessibilidade e 

Conservação  

Conforme já descrito nos itens: 7.1.1.2 até 7.1.1.7, respectivamente. 

7.9.4. Equipamentos de Vídeo Conferência  

O Auditório disponibiliza conexão à internet e equipamentos de vídeo 

conferência. Segue relação: 

• Notebook 

• Microfone/fone de ouvido 

7.10 Sala de Multimídia e Audiovisual 

7.10.1 Quantidade e descrição da Sala de Multimídia e Audiovisual 

A FMB conta com uma sala de Multimídia e Audiovisual para atividades 

acadêmicas entre docentes e discentes, a sala está projetada para um 

desenvolvimento completo de audiovisual, que vai de suas gravações até 

edições, em nossa sala audiovisual também contamos com nossa Radio 

Acadêmica FMB, a mesma funciona em todas nossas instalações da Faculdade 

e online através de nosso site: 

Quadro 24 – Relação de equipamentos Audiovisual e Multimidia 
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Audiovisual e Multimidia 

Equipamento Quantidade 

Computador com Dual Boot (Linux e Windows) 01 

DVD 01 

Projetor Epson FullHD 01 

Tela de Projeção X Polegadas 01 

TV de Plasma 50” 01 

Caixas de Som Ativa com Tripé 02 

Mesa de Som com 4 canais 01 

Microfone Sem Fio 04 

Placa de Som Ativa 02 

Filmadora FullHD com tripé 01 

Espaço com fundo Chroma Key 01 

Fonte; FMB (2019). 

7.10.2 Dimensão da Sala de Multimídia e Audiovisual 

7,00 X 6,00 

7.10.3 Iluminação, Acústica, Ventilação, Segurança, Acessibilidade e 

Conservação  

Conforme já descrito nos itens: 7.1.1.2 até 7.1.1.7, respectivamente. 

7.11 Cronograma de Expansão da Infraestrutura  

Apresenta-se o cronograma de expansão da Infraestrutura da FMB. 

 Quadro 25 – Cronograma de Expansão 
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Salas de aula 2015 2016 2017 2018

Licenciatura em Pedagogia 4 8 11 14

 Bacharelado em Administração 4 8 11 14

 Licenciatura em  Letras - 2 4 6

 Bacharelado em Ciências Contábeis - 2 4 6

 Bacharelado em Serviço Social - 2 4 6

 Tecnologia em Gestão Pública - 2 4 6

 Tecnologia em  Gestão Financeira - 2 4 6

 Licenciatura em Educação Física - - 2 4

 Licenciatura em Matemática - - - 2

 Bacharelado em Enfermagem - - 1 2

 Bacharelado em  Farmácia - - - 1

 Bacharelado em Direito - - 2 4

 Bacharelado em Teologia - - 2 4

 Tecnologia em Gestão em 

Telecomunicações
- - 2 4

 Tecnologia em  Radiologia - - - 1

 Tecnologia em  Logística e Tecnologia 

em Marketing
- - 2 4

Licenciatura em Pedagogia EAD - - 1 1

Total 8 26 54 85

Laboratórios 2015 2016 2017 2018

Informática 2 3 4 5

Brinquedotéca 1 1 1 1

Anatomia - - 1 1

Práticas de Enfermagem - - 1 1

Quimica - - - 1

Cronograma de expansão da Infraestrutura para o período de 2015-2018
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8 PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Este item se refere ao planejamento institucional a partir dos processos de 

avaliação interna (autoavaliação) e das avaliações externas (atos regulatórios) 

referents à FMB. 

8.1 Evolução Institucional a Partir dos Processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional: O Relato Institucional 

O Relato Institucional se estrutura como segue. 

8.1.1 Análise do histórico da FMB 

A Faculdade do Maciço de Baturité (FMB) surge no município de Baturité 

/CE, atendendo às reivindicações da comunidade regional, que se sentia alijada 

do processo de educação superior na cidade. Sensível ao papel social relevante 

que uma Instituição de Ensino Superior pode exercer, o Instituto de Ensino 

Superior Teológico Cristão – IESTEC – assumiu essa responsabilidade junto ao 

Ministério da Educação protocolando o pedido de credenciamento institucional. 

Em 2011 o processo de credenciamento institucional foi protocolado junto 

ao Ministério da Educação (MEC). Em 2013, a FMB recepcionou as comissões 

de credenciamento institucional e autorização vinculada a credenciamento dos 

cursos de pedagogia e administração na modalidade presencial. Após as 

avaliações in loco, o processo de credenciamento só foi homologado em 2015 

com a publicação das portarias dos atos administrativos autorizativos. 

Nesse período a FMB era a um única Faculdade da Região. Havia apenas 

outras duas instituições, a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e um campus do Instituto Federal de 

Educação do Ceará (IFCE). Entretanto, ambas instituições são vinculadas a 

iniciativa pública e, em sua maioria, não atendia a demanda reprimida da região. 

Salienta-se que a FMB está inserida na Região do Maciço de Baturité. 

Esta região é composta por 12 municípios, a saber: Aracoiaba, Acarape, 

Barreira, Redenção, Baturité, Pacoti, Aratuba, Mulungu, Capistrano, Itapiúna, 

Palmácia e Guaramiranga. Essa região tem uma densidade populacional de 

aproximadamente 242.385 habitantes (IPECE/IBGE. 2017). 

8.1.2 Análise dos conceitos das avaliações externas realizadas 

A FMB foi credenciada pela Portaria n° 160, de 03 de março de 2015, 

publicada no D. O. U.  de 04/03/2015. e tem uma cronologia que apresenta sua 

trajetória de crescimento a partir de 2015, quando do desejo de ampliação da 
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oferta de novos cursos pelas demandas de natureza socioeconômica e cultural 

da região. 

Durante o período em que se instalou na cidade de Baturité /CE, a FMB 

tornou-se referência na região por oportunizar à população que se sentia 

excluída do processo de acesso ao ensino superior, possibilidades de cursar 

uma graduação e até mesmo uma pós-graduação sem necessitar de deslocar 

para outros centros urbanos que ofertavam esse nível de ensino. Destaca-se 

que Fortaleza/CE, o centro urbano mais próximo, fica a aproximadamente 80 km. 

Já em 2017, a FMB foi credenciada para a oferta de cursos na modalidade 

a distância através da Portaria n° 1.606, de 28 de dezembro de 2017, publicada 

no D. O. U.  de 29/12/2017. Inicialmente pequena, a FMB cresceu e teve seu 

espaço conquistado graças aos esforços da comunidade acadêmica. Assim, 

cronologicamente, a FMB tem a seguinte cronologia de seus cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão: 

 

GRADUAÇÃO 

a) Curso de Licenciatura em Pedagogia – Presencial: Portaria de Autorização nº 

241, de 05 de março de 2015. Reconhecido pela Portaria n° 1012, de 25 de 

setembro de 2017, publicada no D. O. U.  de 27/09/2017; 

b) Curso de Bacharelado em Administração – Presencial:  Portaria de 

Autorização nº 241, de 05 de março de 2015. Reconhecido pela Portaria n° 

1.011, de 25 de setembro de 2017, publicada no D. O. U.  de 27/09/2017. 

c) Curso de Bacharelado em Teologia – Presencial: Portaria de Autorização de 

Curso Portaria n° 770, de 01 de dezembro de 2016, publicada no D. O. U.  de 

02/12/2016. 

d) Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Presencial: Portaria 

de Autorização de Curso Portaria n° 483, de 31 de maio de 2017, publicada no 

D. O. U. de 01/06/2017. 

e) Curso de Bacharelado em Serviço Social – Presencial: Autorização de Curso 

Portaria n° 676 de 04 de julho de 2017, publicada no D. O. U. em 06/07/2017. 

f) Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis – Presencial: Portaria de 

Autorização de Curso Portaria n° 1019 de 27 de setembro de 2017, publicada no 

D. O. U. em 28/09/2017. 

g) Curso de Licenciatura em Pedagogia – a distância: Portaria de Autorização n° 

16, de 8 de janeiro de 2018, publicada no D. O. U. de 09/01/2018. 

h) Curso de Bacharelado em Direito – Presencial: Portaria de Autorização de 

Curso Portaria n° 329, de 11 de maio de 2018, publicada no D. O. U. em 

15/05/2018 
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8.1.3 Análise do desenvolvimento e dos processos de auto avaliação 

A FMB tem relatórios inseridos no Sistema e-MEC e as etapas realizadas 

no processo de avaliação interna estão abaixo elencadas, bem como a 

conclusão final do Relatório apresentado. O processo de autoavaliação vai 

desde a elaboração do Projeto Anual de Autoavaliação que é escrito pela 

Coordenação da CPA em parceria com comissão específica. Em seguida, este 

Plano é apresentado a todos os membros e aprovado para que seja dado início 

a sua execução, seguindo as etapas previstas: Sensibilização e divulgação do 

processo de autoavaliação junto à comunidade acadêmica; divulgação geral das 

datas e horários da autoavaliação; coleta de dados através da aplicação dos 

questionários e outros instrumentos de coleta; tabulação dos dados; análise dos 

dados; entrega dos resultados da avaliação a cada segmento; apresentação e 

divulgação do resultado geral da autoavaliação; conclusão do processo. É o 

Projeto e as atividades previstas que fundamentam a produção do Relatório a 

ser inserido no Sistema e-MEC. No Relato Institucional pode-se observar no 

Quadro de Atividades da CPA – 2015 – 2019 o resumo da execução das 

etapas da avaliação institucional interna ano a ano demonstram as atividades 

realizadas na FMB:  

QUADRO DE ATIVIDADES DA CPA 2015 – 2019 

2015 

DATA ATIVIDADE 

19 a 22/10 Período de Ações de Sensibilização da Auto Avaliação 

Institucional 

23 a 27/11 Período de aplicação dos questionários de auto avaliação 

institucional – Coleta de Dados 

14 a 18/12 Divulgação dos Resultados da CPA e entrega do Relatório Final 

2016 

DATA ATIVIDADE 

22 a 26/02 Sensibilização da CPA 

14 a 18/03 Período de aplicação dos questionários de auto avaliação 

institucional – Coleta de Dados 

25 a 28/04 Divulgação dos resultados da CPA 

29/08 a 

02/09 

Período para entrega do Relatório Final de Auto Avaliação 

Institucional 2016 

31/10 Reunião com os membros da CPA 
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19/12 Reunião com os membros da CPA 

2017 

DATA ATIVIDADE 

20 a 24/02 Período de Sensibilização da auto avaliação institucional 

17/03 Reunião com os membros da CPA 

18 a 24/04 Período de aplicação dos questionários de auto avaliação 

institucional – Coleta de Dados 

17 a 20/04 Reunião com os membros da CPA 

22 a 26/05 Divulgação dos resultados da auto avaliação institucional 

06/07 Reunião com os membros da CPA 

21 a 30/08 Aplicação do Questionário Online da CPA 

11 a 15/09 Divulgação dos resultados da CPA 

19/10 Reunião com os membros da CPA 

30/10 Prazo final para entrega do Relatório de Auto Avaliação 

Institucional – 2017 

2018 

DATA ATIVIDADE 

20 a 28/03 Período de sensibilização da auto avaliação institucional 

14 a 25/05 Período de aplicação dos questionários – Coleta de dados 

11 a 22/06 Período de Divulgação dos Resultados CPA 2018.1 

12/07 Prazo final para entrega do Relatório Parcial de Auto Avaliação 

Institucional 

20 a 24/08 Período de divulgação dos resultados parciais 

20 a 24/08 Reunião da CPA com discentes 

17 a 21/09 Coleta de Dados com o corpo técnico administrativos e 

docentes 

15 a 19/10 Divulgação dos resultados do corpo técnico e docentes 

16/11 Prazo final para entrega do Relatório Final de Auto Avaliação 

institucional – 2018 

2019 
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11/03 Reunião de Formação com os membros da CPA 

01 a 05/04 Período de sensibilização da auto avaliação institucional 

 

8.1.4 Análise dos processos de melhorias e dos processos de gestão a partir 

das avaliações externas e das avaliações internas 

A gestão da FMB pauta-se a partir dos resultados de avaliação externa e 

interna. Dessa forma, a partir destes resultados, foram elaborados planos de 

melhorias anuais conforme tabela a seguir: 

ANO AÇÕES PLANEJADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

2015 Promover ações de divulgação do PDI – como conhecimento de base; emitir e divulgar 

pareceres anuais que demonstrem os pontos que estão sendo alcançados para a 

comunidade acadêmica; Tornar públicas as ações desenvolvidas por meio de reuniões 

com as representações estudantis, com os professores e técnicos; Divulgar o trabalho 

desenvolvido pelos colegiados de curso, conselho do Campus e Conselho Superior; 

Melhorar as políticas de atendimento ao discente.  

2016 Eleição e/ou nomeação de novo representante dos docentes e discentes junto a CPA; 

Realização de reuniões sistemáticas da CPA; Construção de novo cronograma – 2017; 

Revisão dos instrumentos de coleta de dados 

2017 Sensibilização da comunidade Acadêmica quanto a importância da autoavaliação; 

Aplicação dos questionários a maior parte da comunidade acadêmica; Melhoria do 

canal de comunicação da CPA com a comunidade acadêmica utilizando ferramentas 

como: Palestras, site da faculdade, multiplicadores (representante de salas, 

funcionários e docentes); Disponibilização do questionário em modulo digital, e com 

suporte para as plataformas androide e IOS, Aumentar a participação dos discentes 

no processo de autoavaliação. 

2018 Corpo Discente: Maior divulgação da Missão Institucional, Visão e Valores em 

diversos espaços da Faculdade; Criação de marcadores de livros com a Missão 

Institucional, Visão e Valores; Realização de avaliação individualizada dos 

componentes curriculares e dos docentes nos cursos; Contratação de novos 

professores para os semestres letivos 2018.2 e 2019.1; Maior cumprimento do 

Calendário Acadêmico e dos prazos institucionais em suas diversas esferas 

(divulgação de notas, realização de 2ª chamada, Exames Finais dentre outros); 

Integrar os cursos nos projetos de responsabilidade social; Integração dos professores 

em projetos de responsabilidade social; A realização do IV FMB Solidário com a maior 

participação nos últimos 4(quatro) anos; Concessão de espaços físicos, sem ônus, 

para a realização de eventos da comunidade (prefeitura, bancos, e CREDE e etc); 

Manutenção de Bolsas com desconto por pontualidade; O atendimento da 

Brinquedoteca a comunidade; Maior utilização das redes sociais como facebook e 

instagram; Divulgação das ações através de rádios locais; Padronização dos 

comunicados oficiais através de circulares e e-mails institucionais; Realização de 

atividades dos Cursos em praças públicas e bairros locais; Melhorar da utilização e 

divulgação dos e-mails institucionais; Produção de camisas por curso como forma de 

manter diálogo com a sociedade; Intensificação de reuniões do CONAP, dos 

Colegiados de Curso e dos NDEs conforme Regulamento; Continuidade das reuniões 
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com os coordenadores de curso e departamentos para aperfeiçoar os processos 

administrativo-acadêmicos; Renovação das Coordenações de Curso de Graduação; 

Ampliação das formas de acessibilidade na FMB; Contratação de Estagiários para 

auxiliar atendimentos na Biblioteca Melhorias de acesso ao acervo; Melhoria da 

higiene dos banheiros, em especial do feminino; Formação com o corpo técnico 

administrativo para fins de segurança na entrada da Faculdade; Reformulação e 

distribuição das salas de Coordenação e dos Órgãos de Apoio; Ampliação da sala do 

NAD (Núcleo de Apoio ao Discente); Aquisição de novos bebedouros; Disponibilização 

de novos horários de atendimento pelo Núcleo de Apoio ao Discente; Contratação de 

Estagiários para auxiliar nos atendimentos e suporte aos discentes nos cursos; Corpo 

Técnico – Administrativo: Renovação dos Fardamentos do Corpo Técnico 

Administrativo; criação dos crachás institucionais; contratação de mais uma 

colaboradores e estagiários; definição de horários corridos, em alguns setores, para 

evitar trabalhos iniciados e finalizados no turno; melhoria do Atendimento da Gestão 

Financeira gerando retornos rápidos para os discentes; A adaptação do registro de 

ponto de acordo com a organização do trabalho e demandas a serem cumpridas; a 

adaptação do registro de ponto de acordo com a organização do trabalho e demandas 

a serem cumpridas; ampliação do setor financeiro; distribuição dos horários de 

atendimento no setor financeiro (manhã, tarde e noite) com escalas compatíveis a 

demanda real; maior autonomia no Setor de Manutenção para resolver as demandas 

sem demora; conversão das multas de atrasos de livros em investimento de ampliação 

do acervo; contratação de colaboradores para os departamentos de Secretaria 

Acadêmica e Setor de Expedição de Diplomas; Corpo - Docente: Reorganização e 

ampliação da carga horária de trabalho em compatibilidade com as demandas de 

atendimento; maior antecipação na lotação do semestre letivo 2019.1 para fins de 

organização do trabalho docente e vínculos empregatícios; tentativa de manutenção 

dos docentes em disciplinas de maior identificação como forma de potencializar o 

aprofundamentos e inovação nos respectivos componentes curriculares; realização de 

Cursos de Formação Continuada em Ambiente Virtual de Aprendizagem; estímulo 

através de certificações e incentivos em cursos em eventos científicos, técnicos, 

artísticos ou culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal; estímulo financeiro a 

qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado; maior publicização 

da política de capacitação docente e formação continuada através da divulgação de 

seus regulamentos; Sociedade Civil Organizada: convocação de novos 

representantes; criação de outros canais de comunicação e representação. 

 

8.1.5 Demonstração da implementação de ações efetivas na gestão da FMB 

Diante dos resultados da avaliação interna realizada pela CPA foram 

sinteticamente realizadas as seguintes ações, destacadas por ano: 

2015 - Promoção de ações de divulgação do PDI; publicização das ações 

desenvolvidas por meio de reuniões com as representações estudantis; 

divulgação das reuniões dos Colegiados de Cursos e das reuniões do Conselho 

Administrativo Pedagógico (CONAP); 

2016 – Eleição e nomeação de novos membros da CPA; Realização de reuniões 

sistemáticas da CPA; Revisão do Organograma da FMB; Revisão dos 

questionários de coleta de dados; 
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2017 – Ampliação da aplicação dos questionários a maior parte da comunidade 

acadêmica; Melhoria do canal de comunicação da CPA com a comunidade 

acadêmica utilizando ferramentas como: Palestras, site da faculdade, 

multiplicadores (representante de salas, funcionários e docentes);  

2018 – A partir da evolução instituciona, em 2018, os instrumentos de coleta 

foram diversificados e adaptados aos diversos segmentos da comunidade 

acadêmica. Tendo ações também direcionadas aos segmentos. Corpo 

Discente: Realização de avaliação individualizada dos componentes 

curriculares e desempenho docente nos cursos; Contratação de novos 

professores para os semestres letivos 2018.2 e 2019.1; Maior cumprimento do 

Calendário Acadêmico e dos prazos institucionais em suas diversas esferas 

(divulgação de notas, realização de 2ª chamada, Exames Finais dentre outros); 

Maior integrar dos cursos nos projetos de responsabilidade social; A realização 

do IV FMB Solidário com a maior participação nos últimos 4(quatro) anos; 

Concessão de espaços físicos, sem ônus, para a realização de eventos da 

comunidade (prefeitura, bancos, e CREDE e etc); Manutenção de Bolsas com 

desconto por pontualidade; dentre outros; Corpo Técnico – Administrativo: 

Renovação dos Fardamentos do Corpo Técnico Administrativo; criação dos 

crachás institucionais; contratação de mais uma colaboradores e estagiários; 

definição de horários corridos, em alguns setores, para evitar trabalhos iniciados 

e finalizados no turno; melhoria do Atendimento da Gestão Financeira gerando 

retornos rápidos para os discentes; A adaptação do registro de ponto de acordo 

com a organização do trabalho e demandas a serem cumpridas; a adaptação do 

registro de ponto de acordo com a organização do trabalho e demandas a serem 

cumpridas; ampliação do setor financeiro; distribuição dos horários de 

atendimento no setor financeiro (manhã, tarde e noite) com escalas compatíveis 

a demanda real; Corpo - Docente: Reorganização e ampliação da carga horária 

de trabalho em compatibilidade com as demandas de atendimento; maior 

antecipação na lotação do semestre letivo 2019.1 para fins de organização do 

trabalho docente e vínculos empregatícios; tentativa de manutenção dos 

docentes em disciplinas de maior identificação como forma de potencializar o 

aprofundamentos e inovação nos respectivos componentes curriculares; 

realização de Cursos de Formação Continuada em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; estímulo através de certificações e incentivos em cursos em 

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de 

desenvolvimento pessoal; estímulo financeiro a qualificação acadêmica em 

programas de mestrado e doutorado; maior publicização da política de 

capacitação docente e formação continuada através da divulgação de seus 

regulamentos; Sociedade Civil Organizada: convocação de novos 

representantes; criação de outros canais de comunicação e representação. 

8.1.6 A evolução institucional e sua apropriação pelos gestores, docentes, 

técnicos e discentes 



 

 

258 

 

Diante dos avanços e dos processos de maturação da cultura de 

autoavaliação institucional, pode-se perceber um maior engajamentos dos 

atores destacados. Haja vista que estes puderam perceber também a CPA como 

uma ferramenta de gestão e melhorias dos processos, além de conquistas 

oriundas das avaliações institucionais. 

8.2 O Processo de Autoavaliação Institucional 

A Avaliação Institucional é recepcionada pela Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, que especificamente em relação à instituição de ensino superior dispõe: 

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de 

avaliação. internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino 

superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que 

privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. 

 

Pertinente ao texto legal a Comissão Própria de Avaliação tem a seguinte 

composição: 

Coordenador da Comissão Própria de Avaliação 

José Luiz Torres Mota 

Representação Docente 

José Luiz Torres Mota - Titular 

Joilson Pedrosa de Sousa – Suplente 

Representação do Corpo Técnico Administrativo 

Maria Glêdice Ferreira Costa – Titular 

Ana Paula Matias da Silva - Suplente 

Representação Discente 

 Regina Célia da Silveira Silva Dutra – Titular 

 Maxon Gonçalves Carvalho - Suplente 
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Representação da Sociedade Civil Organizada 

Carlos Elias de Oliveira Nunes – Titular 

Raimundo Nonato da Silva Torres – Suplente 

 

8.2.1 O projeto de autoavaliação  

A FMB tem uma cultura de auto-avaliação em contínuo aperfeiçoamento. 

Direcionada á avaliação do desempenho docente, discente, políticas de 

atendimento aos estudantes e da infra-estrutura física e recursos de apoio, 

atendendo ao SINAES. 

Por meio da CPA avalia a qualidade do ensino de graduação, pós 

graduação e demais atividades pertinentes a educação superior, para a 

obtenção da qualidade acadêmica e a redefinição de um Projeto Pedagógico 

Institucional, compromissado com a comunidade acadêmica e sociedade civil. 

A avaliação é processual e de movimento permanente. Tal postura tornar-

se-á condição indispensável para que a FMB possa prestar contas de suas 

ações e, ao mesmo tempo, obter legitimidade para sua proposta pedagógica. 

Deste entendimento resulta a aplicação de procedimento científico para 

realizar o Projeto de Avaliação Institucional, contemplando claramente as fases: 

a) coleta de dados; b) tabulação dos dados; c) análise dos dados; d) enunciação 

dos resultados e conclusões; d) encaminhamento dos resultados às instâncias 

de decisão da FMB. 

A metodologia a ser utilizada requer método científico dedutivo, com 

técnicas de pesquisa descritiva precedida de pesquisa exploratória, com 

utilização de tipologias de pesquisa de campo e documental. 

Na pesquisa de campo são utilizados formulários do tipo questionário e 

do tipo roteiro de entrevistas. Ambos os formulários obedecerão as etapas: a) 

elaboração; b) testagem para validação interna e externa; c) aplicação dos 

formulários. 

Na pesquisa documental é utilizado como instrumento de coleta de dados 

a observação individual sistematizada. 

A coleta dos dados é realizada após a fase de aplicação dos formulários 

ou instrumentos de coleta. Tais dados, ainda brutos, são tabulados em mídia 

informatizada e preparados receberem tratamento analítico. 

Terminada a fase de tratamento analítico são enunciados os resultados e 

conclusões e elaborado o relatório geral da Avaliação que são encaminhados às 

instâncias de Decisão da FMB. 
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A divulgação dos resultados se dá, por completo às instâncias de decisão 

da FMB e ao MEC. São divulgados parcialmente, por segmento acadêmico, por 

meio de murais e inserção no site da FMB. 

A forma de utilização dos resultados está voltada à análise das instâncias 

decisórias da FMB, prioritariamente, voltada à satisfação da necessidade 

apontada e realinhamento do planejamento estratégico, acadêmico e 

pedagógico da FMB. 

Outras ações de autoavaliação constam no projeto da CPA, a ser 

disponibilizado no site da FMB. A Comissão Própria de Avaliação, CPA se 

fundamenta nos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional da Educação 

Superior.  

A Avaliação Institucional da FMB é um instrumento que contém o 

processo de acompanhamento contínuo das atividades e da implementação de 

mudanças necessárias com foco na missão proposta pela Instituição 

fundamentada nas dimensões descritas pelo SINAES. Esta avaliação 

institucional é entendida prioritariamente como processo de retroalimentar o PDI 

e, por consequência, devidos ajustes da Instituição na tomada de decisões 

necessárias para o desenvolvimento de uma educação superior com qualidade. 

A avaliação está comprometida com a melhoria da qualidade da 

Educação Superior.   

8.2.2 A autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica  

A comunidade acadêmica participa do processo de autoavaliação 

institucional por meio de suas representações.  

8.2.2.1 Participação dos docentes 

  Os docentes indicam seu representante na CPA, com direito a voz e voto. 

Tais docentes respondem aos instrumentos de avaliação produzidos pela CPA. 

8.2.2.2 Participação dos técnicos-administrativos 

Os técnicos-administrativos indicam seu representante na CPA, com 

direito a voz e voto. Tais Técnicos-Administrativos respondem aos instrumentos 

de avaliação produzidos pela CPA. 

8.2.2.3 Participação dos discentes 

Os discentes indicam seu representante na CPA, com direito a voz e voto. 

Tais discentes respondem aos instrumentos de avaliação produzidos pela CPA. 

8.2.2.4 Participação da sociedade civil organizada 
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A sociedade civil indica seu representante na CPA, com direito a voz e 

voto. Esta sociedade, conforme o caso, principalmente no que concerne aos 

alunos egressos, respondem aos instrumentos de avaliação produzidos pela 

CPA. 

8.2.2.5 abrangência e diversificação de instrumentos de coleta  

Diante da construção de uma cultura de autoavaliação formativa, houve 

um repensar dos instrumentos de coleta de dados a partir das peculiaridades de 

cada segmentos da comunidade acadêmica. Para o corpo discente e docente, 

devido a quantidade de participantes, foram utilizados questionários on line. O 

questionário discente utilizou com pano de fundo das assertivas as 10 dimensões 

do Sinaes. Já o questionário do corpo docente foi constituído também com o 

Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA). Para o corpo técnico-

administrativo foram realizados grupos focais, haja vista a variedade da 

escolaridade dos participantes. Por fim, os representantes da sociedade civil 

organizada responderam a entrevistas semi-estruturadas. Estas informações, os 

métodos e resultados podem ser observados no Relatório CPA – 2018 apensado 

no sistema e-MEC. 

 

8.2.2.6. Índice de participação crescente  

A CPA utilizando parâmetros estatístico, elencou como índice de 

participação amostras representativas que demonstrem pelo menos 10% da 

população pesquisada para os segmentos com mais de 100 participantes. Nos 

demais segmentos, o índice de participação é quanti-quali, ou seja, o mínimo é 

de 50% dos participantes de cada segmento, pois docentes, corpo técnico-

administrativo e sociedade civil não atingem ao número de 100 participantes. 

8.2.3 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação 

dos resultados 

Os resultados da autoavaliação institucional, já devidamente analisados, 

são encaminhados, por meio de relatório geral, ao MEC, como também à direção 

da FMB e são disseminados na comunidade acadêmica por meio de cartazes, 

banners, site da Instituição, dentre outras mídias que podem ser utilizadas. 

Da mesma forma os resultados das avaliações externas são analisados 

pelas áreas competentes, encaminhados à direção da FMB para as providências 

entendidas como necessárias e, em seguida, divulgados pela midias já citadas.  

Estes resultados retroalimentam o planejamento da FMB, a 

operacionalização de sua gestão, com as correções pertinentes, na busca 
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continua por uma melhoria na qualidade dos serviços de educação superior 

oferecidos pela Faculdade. 

8.2.4. Apropriação por segmentos da comunidade acadêmica. 

 Os resultados da CPA, após análise, são enviados para os diversos 

setores, departamentos e coordenações de cursos. É orientação da direção 

geral que cada segmento analise também os resultados e, na medida das 

competências, apropriem-se e elaborem planos de ação de melhoria. A FMB 

entende que estes resultados não devem ter um caráter punitivo, mas de 

melhoria da gestão de processos. 

 

8.3 O Relatório da Autoavaliação 

O relatório de autoavaliação obedece ao período de postagem 

determinado pelo MEC. Este relatório é claro, se integra a outros relatórios 

subsequentes e impacta no processo de gestão da instituição promovendo as 

mudanças necessárias e, as vezes, inovadoras. 

O relatório da auto avaliação conta com o seguinte projeção de metas, 

tendo como referência os relatórios parciais, para o período 2015 – 2018. 

 % AÇÕES REALIZADAS CONTÍNUAS 

 

 

DIMENSÃO – 1 

( EIXO 2 ) 

 

 

78% 

• Maior divulgação da Missão Institucional, Visão e Valores em 

diversos espaços da Faculdade; 

• Confecção de mensagens simplificadas no site e outros meios 

de comunicação utilizados pela FMB; 

• Divulgação da missão institucional principalmente nos setores 

de na recepção, biblioteca, auditório e Núcleo de Atendimento 

ao Discente (em especial, no atendimento financeiro) 

 

 

DIMENSÃO – 2 

( EIXO 4 ) 

 

 

 

 

80% 

• Realização de avaliação individualizada dos componentes 

curriculares e dos docentes nos cursos; 

• Contratação de novos professores; 

• Maior cumprimento do Calendário Acadêmico e dos prazos 

institucionais em suas diversas esferas; 

 

 

 

 

 

 

 

• Integração dos cursos nos projetos de responsabilidade 

social; 

• Integração dos professores em projetos de responsabilidade 

social; 
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DIMENSÃO – 3 

( EIXO 2 ) 

 

 

57% 

• A realização do IV FMB Solidário com a maior participação 

nos últimos 4(quatro) anos; 

• Concessão de espaços físicos, sem ônus, para a realização 

de eventos da comunidade (prefeitura, bancos, e CREDE e etc) 

• Manutenção de Bolsas com desconto por pontualidade; 

• O atendimento da Brinquedoteca a comunidade; 

• Concessão de salas, sem ônus, para a realização do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (Encceja) 

DIMENSÃO – 4 

( EIXO 4 ) 

65% • Maior utilização das redes sociais como facebook e 

instagram; 

• Divulgação das ações através de rádios locais; 

• Padronização dos comunicados oficiais através de circulares 

e e-mails institucionais; 

• Realização de atividades dos Cursos em praças públicas e 

bairros locais; 

• Melhorar da utilização e divulgação dos e-mails institucionais; 

• Produção de camisas por curso como forma de manter 

diálogo com a sociedade; 

 

 

DIMENSÃO – 6 

( EIXO 4 ) 

  

• Intensificação de reuniões do CONAP, dos Colegiados de 

Curso e dos NDEs conforme Regulamento; 

• Continuidade das reuniões com os coordenadores de curso e 

departamentos para aperfeiçoar os processos administrativo-

acadêmicos; 

• Renovação das Coordenações de Curso de Graduação. 

 

 

 

 

DIMENSÃO – 7 

( EIXO 5 ) 

 

 

 

64% 

• Ampliação das formas de acessibilidade na FMB; 

• Contratação de Estagiários para auxiliar atendimentos na 

Biblioteca 

• Melhorias de acesso ao acervo 

• Melhoria da higiene dos banheiros, em espacial do feminino; 

• Formação com o corpo técnico administrativo para fins de 

segurança na entrada da Faculdade; 

• Reformulação e distribuição das salas de Coordenação e dos 

Órgãos de Apoio 

 

DIMENSÃO -9 

 

 

• Ampliação da sala do NAD (Núcleo de Apoio ao Discente); 

• Aquisição de novos bebedouros; 
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( EIXO 3 ) 60% • Disponibilização de novos horários de atendimento pelo 

Núcleo de Apoio ao Discente; 

• Contratação de Estagiários para auxiliar nos atendimentos e 

suporte aos discentes nos cursos 

 

DIMENSÃO – 10 

( EIXO 4 ) 

 

49% 

• Renovação do Termo de Participação no FIES 2019.1; 

• Realização de “Black Friday” para alunos com mensalidades 

atrasadas e com dificuldades de negociação; 
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9 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

Os aspectos financeiros e orçamentários apresentados foram formatados 

tendo como modelo o formato constante no Sistema e-mec. 

Tais aspectos financeiros tem foco na solvência da FMB, enquanto que 

os aspectos econômicos, implícitos no demonstrativo projetado para o período 

de vigência do PDI, tem foco no resultado econômico, ou seja, lucro ou prejuízo.  

De outro viés, tantos os aspectos financeiros como econômicos, constitui-

se, ainda em peças projetadas anualmente, o que caracteriza peça 

orçamentaria.   

9.1 Demonstrativo de Sustentabilidade Financeira 

O quadro 26 mostra que a FMB terá fluxo de caixa financeiro, com 

excedentes, o que caracteriza sua sustentabilidade financeira, haja vista que 

mostra sua capacidade de solvência. 
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Quadro 26. Demonstrativo de Sustentabilidade Financeira – 2018 - 2023 

 
0 1 2 3 4 5 

 
Especificação em R$ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Receita bruta de graduação 

              

2.568.342,23  

   

6.370.231,41  

     

7.327.677,19  

   

11.238.458,51  

   

16.042.899,52  

   

16.684.615,50  
 

Receita bruta de pós 

graduação (15%) 

                 

385.251,33  

       

955.534,71  

     

1.099.151,58  

     

1.685.768,78  

     

2.406.434,93  

     

2.502.692,33  
 

Receita bruta de extensão (3%) 

                    

77.050,27  

       

191.106,94  

        

219.830,32  

         

337.153,76  

         

481.286,99  

         

500.538,47  
 

Total da receita bruta 

              

3.030.643,83  

   

7.516.873,06  

     

8.646.659,09  

   

13.261.381,04  

   

18.930.621,43  

   

19.687.846,29  
 

Taxas (0,4%) 

                    

12.122,58  

         

30.067,49  

           

34.586,64  

           

53.045,52  

           

75.722,49  

           

78.751,39  
 

Emolumentos (0,6%) 

                    

18.183,86  

         

45.101,24  

           

51.879,95  

           

79.568,29  

         

113.583,73  

         

118.127,08  
 

(-) Bolsas (2%) 

                    

60.855,33  

       

150.938,81  

        

173.624,91  

         

266.288,53  

         

380.126,88  

         

395.331,95  
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Inadimplência e perdas (3%) 

                    

90.919,31  

       

225.506,19  

        

259.399,77  

         

397.841,43  

         

567.918,64  

         

590.635,39  
 

Sub total 

              

2.909.175,63  

   

7.215.596,79  

     

8.300.100,99  

   

12.729.864,89  

   

18.171.882,13  

   

18.898.757,41  
 

(-) Tributos (11,42%) 

(Encargos) 

                 

332.227,86  

       

824.021,15  

        

947.871,53  

     

1.453.750,57  

     

2.075.228,94  

     

2.158.238,10  
 

Receita líquida 

              

2.576.947,77  

   

6.391.575,64  

     

7.352.229,46  

   

11.276.114,32  

   

16.096.653,19  

   

16.740.519,31  
 

Despesas Correntes             
 

Acervo Bibliográfico (2%) 
                    

51.366,84  

       

127.404,63  

        

146.553,54  

         

224.769,17  

         

320.857,99  

         

333.692,31  
 

Despesas Administrativas (6 %) 

(-)  

                 

154.100,53  

       

382.213,88  

        

439.660,63  

         

674.307,51  

         

962.573,97  

     

1.001.076,93  
 

Eventos (0,2%) (-) 
                      

5.136,68  

         

12.740,46  

           

14.655,35  

           

22.476,92  

           

32.085,80  

           

33.369,23  
 

Equipamentos (5%) 
                 

128.417,11  

       

318.511,57  

        

366.383,86  

         

561.922,93  

         

802.144,98  

         

834.230,78  
 

Mobiliário (2,5%) 
                    

64.208,56  

       

159.255,79  

        

183.191,93  

         

280.961,46  

         

401.072,49  

         

417.115,39  
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Manutenção (1,5%) (-) 
                    

38.525,13  

         

95.553,47  

        

109.915,16  

         

168.576,88  

         

240.643,49  

         

250.269,23  
 

Investimento (compra de 

imóveis) 

                                   

-    

                        

-    

                          

-    

                           

-    

                           

-    

                           

-    
 

Pagamento Pessoal Adm. (6%) 

(-) com encargos 

                 

154.100,53  

       

382.213,88  

        

439.660,63  

         

674.307,51  

         

962.573,97  

     

1.001.076,93  
 

Pagamento Professores (40%)  

(-) com encargos 

              

1.027.336,89  

   

2.548.092,56  

     

2.931.070,88  

     

4.495.383,40  

     

6.417.159,81  

     

6.673.846,20  
 

Pesquisa e Extensão (0,8%) (-) 
                    

24.245,15  

         

60.134,98  

           

69.173,27  

         

106.091,05  

         

151.444,97  

         

157.502,77  
 

Capacitação/Treinamento  (1%) 

(-) 

                    

25.683,42  

         

63.702,31  

           

73.276,77  

         

112.384,59  

         

160.429,00  

         

166.846,16  
 

Total das Despesas 

Correntes 

              

1.673.120,86  

   

4.149.823,55  

     

4.773.542,03  

     

7.321.181,41  

   

10.450.986,46  

   

10.869.025,92  
 

Resultado Financeiro Líquido 
                 

903.826,91  

   

2.241.752,09  

     

2.578.687,43  

     

3.954.932,91  

     

5.645.666,72  

     

5.871.493,39    

 
       

 
Patrimônio 

líquido RF 2018 RF 2019 RF 2020 RF 2021 RF 2022 RF2023 
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Análise financeira: Fluxo 

financeiro 

-

R$1.580.186,57 R$903.826,91 R$2.241.752,09 R$2.578.687,43 R$3.954.932,91 

     

5.645.666,72  

   

5.871.493,39  

TMA 
       

0,12 
       

VPL 
-            

1.580.186,57  

       

806.988,31  

     

1.787.111,04  

     

1.835.458,78  

     

2.513.431,36  

     

3.203.502,92  

   

5.871.493,39  

Soma do VPL 
           

14.437.799,23  
      

TIR 112% 
      

 

 

Fonte: FMB (2019). 
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9.2  Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional 

A sustentabilidade financeira pode ser demonstrada por meio do orçamento 

plurianual ou demonstrativo financeiro plurianual proforma da FMB. 

Este orçamento decorre das políticas de ensino, extensão e pesquisa. No caso da 

FMB a fonte captadora de recursos é, exclusivamente, a receita advinda da prestação 

de serviços educacionais, principalmente, a receita de graduação. Esta receita é 

planejada para que se amplie no decorrer do tempo, permitindo uma maior capacidade 

para investimentos. 

O orçamento da FMB é monitorado pela Direção Administrativa acompanhado 

por todos os cargos de chefia da FMB, por meio das observações de sua execução. 

O orçamento é o planejamento financeiro da FMB, e portanto tem metas 

objetivas no sentido da necessidade de se atingir, minimamente, as receitas previstas, 

bem como conter os custos e as despesas aos indicadores previstos. 

Para tanto estabelece indicadores de desempenho, sendo os principais:  

a) a elaboração do fluxo de caixa projetado; 

b) o valor presente líquido; 

c) a taxa interna de retorno; 

 

O quadro 26 mostra que a estratégia da instituição em termos de 

desenvolvimento institucional, com a implantação de seus cursos de graduação, pós 

graduação e extensão, apresentam resultado positivo no período projetado, atentando 

para os seguintes indicadores: 

a) Taxa mínima de atratividade (TMA) = 12 %; 

b) Valor Presente Líquido-VPL – O VPL será de R$ 14.437.799, portanto 

maior que 0,00, o que indica a principio viabilidade econômica.  

c) Taxa Interna de Retorno -TIR – A TIR se mostra em torno de 112% a.a, 

neste caso maior que a Taxa Mínima de Atratividade, considerada pela 

FMB em 12% ao ano.  

Esses indicadores, à princípio, mostram que a gestão estratégica definida, no 

plano de desenvolvimento institucional, é satisfatória ao negócio. 
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9.3 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 

O orçamento da FMB considera também as análises do relatório de avaliação 

interna no que concerne à necessidade de se alocar recursos financeiros para a 

satisfação das necessidades apontadas que requerem tais recursos. 

 O orçamento plurianual é analisado e aprovado no Conselho Superior da FMB 

e, com isto, dispõe de ciência, participação e acompanhamento das instâncias 

gestoras e acadêmicas, orientando a tomada de decisões internas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 –  

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A Faculdade do Maciço de Baturité - FMB é constituída por colaboradores não 

docentes, ao qual denominamos de corpo técnico-administrativo, que desempenham 

atividades técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento de todos os 

serviços ofertados pela IES.  

Artigo 1º: A fim de melhorar a qualidade do desempenho de suas funções, bem 

como oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus 

colaboradores da área técnica e administrativa, a FMB busca gerir políticas de 

capacitação e formação continuada levando em consideração o cenário de 

valorização das competências intelectuais e as expectativas dos próprios 

funcionários que compõem o corpo técnico-administrativo.  

Os resultados esperados além do enriquecimento de arcabouço intelectual, 

crescimento pessoal e profissional por parte dos colaboradores, é o benefício mutuo 

a IES agregando valor a seu ativo intangível (Capital Intelectual), em uma cultura 

empresarial mais capacitada, preparada e competente de conhecimento. 

Tendo em vista a necessidade de atualização, a FMB considera de suma 

importância a qualificação para o aprimoramento das funções, dessa forma a 

instituição oferece aos seus funcionários os incentivos descritos abaixo: 

 

Artigo 2º. São formas de apoio previstas nesse regulamento: 

I. Incentivos relacionado a concessão de Bolsas de estudos para cursos de 

graduação, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento;  

II. Incentivos relacionados a oferta de cursos ou programas e de bolsa com custeio 

de até 50% para treinamento, desenvolvimento e atualização profissional em outras 

instituições; 

III. Oferta de bolsas para os funcionários com descontos totais e/ou parciais em 

cursos ofertados pela FMB; 

IV. Incentivar a participação dos colaboradores em treinamentos, congressos, 

seminários, e demais eventos, ofertados externamente; 



 

274 

 

V. Liberação da frequência sem desconto em folha para participação em eventos 

científicos, técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal 

e profissional; 

VI. Custeio parcial e/ou total de inscrições, hospedagem e/ou deslocamento para fins 

de capacitação e formação continuada; 

VII. Cursos internos de capacitação voltados a integração da equipe no 

desenvolvimento das rotinas da Faculdade, além de aperfeiçoamento de atuação e 

atualização profissional dos setores. 

VIII. Afastamento total ou parcial das atividades sem desconto em folha ou prejuízo a 

remuneração. 

IX. Concessão de mudanças de turno, horário e flexibilização de carga horária 

contratada, para permitir ao colaborador dar andamento aos estudos. 

 

Artigo 3º: Entende-se por grupos de colaboradores técnico-administrativo: 

 

• Grupo I – Ensino Fundamental e Ensino Médio – Serviços gerais, motoristas e 

vigias. 

• Grupo II – Ensino Médio – Auxiliar administrativo, auxiliar de secretaria, 

Auxiliar financeiro, auxiliar de informática, demais auxiliares administrativos. 

• Grupo III – Ensino Médio e Técnico – Técnico em Recursos humanos, 

Técnico administrativo, Secretaria acadêmica, etc. 

• Grupo IV – Ensino Superior – Administrador, Contador, Advogado, Pedagogo, 

etc. 

 

 

O programa de capacitação contemplará a seguinte divisão de colaboradores para 

uma melhor mensuração da locação de incentivos. 

 

Artigo 4º: São prioridades gerais para a concessão das formas de apoio, 

cumulativamente:  
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I. Ser funcionário da FMB por, no mínimo, 2 (dois) anos; 

II. A capacitação deve ter relação direta ou indireta as suas funções ou formação 

inicial, quando for o caso, não podendo o funcionário solicitar incentivos 

completamente fora do objetivo de sua construção profissional. 

III. Ter bom desempenho profissional, com ausência completa de faltas não 

justificadas, sem advertências e participação em todos os treinamentos e reuniões 

da FMB; 

IV. Os eventos administrativos/científicos relevantes devem fortalecer a atuação 

profissional do funcionário na instituição e/ou o conceito institucional da FMB; 

 § 1ºO colaborador que já goza de incentivo de capacitação e formação permanente 

por mais de um ano, não poderá solicitar durante seu benefício outra solicitação 

similar; 

§ 2º A concessão de bolsas para estudos na FMB também é deferida por 

meritocracia, podendo esse critério se sobressair aos demais, acrescentando um 

juízo de valor de peso ao deferimento. 

 

Artigo 5º. São formas de peracionalização e trâmite da solicitação e da 

homologação: 

I. Encaminhar ao departamento de pessoal, por escrito e em tempo hábil, a 

solicitação, que deverá conter previsão discriminada dos custos, motivo do evento e 

comprovante de aceitação de trabalho científico, se existir; 

II. O Diretor Administrativo-Financeiro, ouvidas as chefias imediatas, emitirá parecer, 

acatando ou não a participação, segundo prioridade aqui estabelecidas; 

III. O parecer deverá ser encaminhado à Direção Geral para análise, aprovação (ou 

não) e definição do tipo de apoio (ou não);  

IV. Homologação positiva da solicitação pelo Diretor Geral, é condicionada a 

disponibilidade de verba em orçamento para este fim. 

Parágrafo Único: Após o deferimento da Direção Geral o incentivo ficará ativo em 

acordo e condicionado a permanência do funcionário na empresa e seu bom 

desempenho na capacitação que escolheu fazer. 
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ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DE CRIAÇÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 
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ANEXO 3 – FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO 

DAS DECISÕES COLEGIADAS 
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ANEXO 4 – FLUXOGRAMA DO PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL – 

CONAP 
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ANEXO 5 - PLANO DE AVALIAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO  PERIÓDICA  DOS ESPAÇOS  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Na última década as Instituições de Ensino Superior passaram a ter um papel 

fundamental no desenvolvimento socioeconômico do país, afinal elas são 

responsáveis pela melhoria da qualidade de vida da população a partir da projeção 

de novos postos de trabalho e qualificação da mão de obra nacional. 

 

Neste contexto, é primordial que as IES entendam que um processo de gestão deve 

se instituir de modo que se projete aspectos como a deterioração e investimento na 

infraestrutura física de uma IES.  

 

A infraestrutura física é o corpo material de qualquer instituição. Pensando na saúde 

de seu corpo, a FMB criou o plano de avaliação periódica, com o intuito de manter 

as instalações da instituição sempre em condições de excelência, com isso trazer 

conforto, segurança, e acessibilidade para seus alunos, funcionários e visitantes 

 

Porém, pensar em infraestrutura remete-se a uma gestão que considere aspectos 

tecnológicos e de nível acadêmico, como é o caso da biblioteca e laboratórios. Neste 

sentido, a FMB resolve sistematizar a sua organização determinando que a 

manutenção e desenvolvimento de infraestrutura como a tecnológica e a biblioteca 

fiquem em égides diferentes da infraestrutura física, entendida aqui como a predial e 

mobiliária.  

 

Assim, este plano para o quinquênio prevê a manutenção dos aspectos ligados à 

administração da IES considerando infraestrutura tecnológica e acadêmica.  
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Deve-se considerar que este plano não é fixo e deverá ser alterado a partir dos 

dados advindos da CPA, das Coordenações de Cursos, Corpo Técnico – 

Administartivo e atualizações da legislação. 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

• Planejar a limpeza e  manutenção preventiva, corretiva e sistemática da 

infraestrutura da IES no âmbito predial, mobiliário, de equipamentos, etc. 

 

RESPONSÁVEIS: 

 

a) Direção Administrativo - Financeira 

b) Direção Geral 

c) Mantenedora 

d) Assistente administrativo 

 

 

DESCRIÇÃO DA INFRAESTUTURA 

 

O Plano de avaliação de limpeza manutenção e conservação periódica dos espaços 

considera as seguintes áreas de avaliação:  

1) Área administrativa; 

2) Área Externa – Estacionamento, Pátios e Calçadas; 

3) Áreas de uso comum; salas de aula, salas de espera, pátios, corredores. 

4) Auditório / CEI / Brinquedoteca/ Gráfica/ Lab. de informática 

5) Biblioteca; 

6) Refeitórios – FMB; 
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7) Banheiros comuns 

8) Tipos e formas de limpezas das áreas da Faculdade 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Com a constituição e aplicação deste plano, a IES terá ao longo dos anos instituída 

uma necessária cultura organizacional voltada a manutenção de seus bens e da 

infraestrutura necessária à comunidade acadêmica. 

Dito isto a IES traz nos anexos I, II, III,IV,V,VI, VII, VIII o Plano de Avaliação de 

limpeza, manutenção e conservação periódica dos espaço da infraestrutura  e 

espaços diversos. 

 

 

DETALHAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ROTINA 

 

Da Percepção dos espaços 

 

A rotina diária de manutenção dos espaços da IES, deverá ser divida entre seus 

profissionais por área, visando uma apropriação de espaços, processos e 

necessidades de cada lugar. Conforme segue desenhado abaixo, para dar dinamica 

a organização, limpeza e manutenção, os Blocos foram divididos em: 

  

BLOCO A – ADMINISTRATIVO E BANHEIROS – 11 salas administrativas, dois 

banheiros simples com acessibilidade. 

BLOCO B – SALAS DE AULA E BANHEIROS – Biblioteca, sala de aula de nº 01 a 

n°06 e n°8 a nº 10, dois banheiros com 4 cabines sanitárias sendo uma com 

acessibilidade. 

BLOCO C – AUDITÓRIO, LABORATORIO E BANHEIROS  - Auditório, dois 

banheiros com 4 cabines sanitárias, laboratorio (brinquedoteca), sala dos 

professores e sala de coordenações 
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BLOCO  D – SALAS DE AULA, CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO (CEI) E REFEITÓRIO FMB – Salas de aula de n°11 a n°18 e de n°20 a 

n° 25, laboratorio (CEI) e Refeitório FMB. 

BLOCO E -  BLOCO EAD E SALAS DE AULA – Prédio Anexo Núcleo de  Educação 

a distancia (EAD) e salas de aula de nº 26 a nº 28. 

 

 

MAPA DE DIVISÃO DE BLOCOS 



 

283 
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Das tarefas 

 

Após o entendimento de divisão dos espaços, será implantadas as Rotinas de 

trabalho conforme escala de serviço abaixo: 

 

Rotina 1 – Bloco A e fornecimento de café. 

Rotina 2 – Bloco B. 

Rotina 3 – Bloco C. 

Rotina 4 – Bloco  D e jardim. 

 

As limpezas, manutenções e conservações de espaços seguirão processos por dia, 

semana, meses e anos, conforme a particularidade de cada espaço. Para auxiliar os 

programas nos anexos I, II, III, IV, V, VI,VII e VIII dividem esses cuidados nas 

seguintes limpezas: 

 

Limpeza Concorrente – processo de limpeza realizado diariamente, com produtos 

quimicos afim de preservar o local agradavel e limpo para uso.  

ROTINAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

COLABORADOR 

01 
BLOCO E BLOCO E BLOCO E BLOCO E BLOCO E ALMOÇO 

COLABORADOR 

02 

BLOCO D 

e JARDIM 

BLOCO D e 

JARDIM 

BLOCO D e 

JARDIM 

BLOCO D e 

JARDIM 

BLOCO D e 

JARDIM 

BLOCO D e 

E 

COLABORADOR 

03 
BLOCO C BLOCO C BLOCO C BLOCO C BLOCO C BLOCO C 

COLABORADOR 

04 
BLOCO B BLOCO B BLOCO B BLOCO B BLOCO B BLOCO B 

COLABORADOR 

05 

BLOCO A 

e Café 

BLOCO A e 

Café 

BLOCO A e 

Café 

BLOCO A e 

Café 

BLOCO A e 

Café 

BLOCO A e 

Café 
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Limpeza Completa – Processo de limpeza superior ao concorrente, que demanda 

mais tempo e detalhes, além do uso de produtos quimicos mais pesados e limpeza 

completa de ponta a ponta. 

Desinfecção – Uso de produtos quimicos quando necessário, em caso de eventuais 

acidentes, esta limpeza é usada eventualmente em situaões que exigirem 

intervenção, não ficando presa a dia, semana, mês ou ano. 

 

Fiscalização e feedback dos espaços 

 

Seguindo a logica de feedback, onde cada ação realizada precisa ser retornada com 

seus pontos positivo e pontos a melhorar, ajudando assim no crescimento e 

profissionalismo da IES. Diariamente o gestor responsável pela salvaguarda de 

limpeza e manutenão dos ambientes procederá a revista visual de cada espaço da 

instituição, o processo será acompanhado de planilhas de controle em cada espaço, 

as demandas que surgirem serão imediatamente encaminhadas para resolução 

durante a revista. Todo o processo é registrado por controle de planilha conforme 

segue abaixo: 
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ANEXO – I - Área administrativa; 

ANEXO – II - Área Externa – Estacionamento, Pátios e Calçadas; 

ANEXO – III - Áreas de uso comum; 

ANEXO – IV - Auditório / CEI / Brinquedoteca; 

ANEXO – V - Biblioteca; 

ANEXO – VI - Refeitório – FMB; 

ANEXO – VII- Banheiros comuns 

ANEXO – VIII – Tipos e formas de limpezas das áreas da Faculdade 
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                                                       ANEXO I 
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- LIMPEZA TERMINAL NO AUDITÓRIO E SALA DE AULA É MENSAL 

- TODOS OS BANHEIROS TÊM QUE SER LAVADOS 2 x DIARIAMENTE E A 

LIMPEZA TERMINAL SEMANAL 

- LIMPEZA CORRENTE = processo de limpeza realizado diariamente em diferentes 

dependências. 

- LIMPEZA TERMINAL =  limpeza mais completa quando comparada a corrente e 

ocorre de diversas formas tanto horizotal como vertical, em várias partes e 

ambientes. 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

- A VARRIÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS É SEMANAL. 

- PATIOS E ÁREAS VERDES: 
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- DIÁRIO - RETIRAR DETRITOS DOS CESTOS, VARRER ÁREA DE CALÇADA E 

CORREDORES, RETIRAR PAPÉIS, DETRITOS E FOLHAGENS DAS ÁREAS 

VERDES. 

- MENSAL - LAVAR ÁREAS COBERTAS 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

OBS: 
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A LIMPEZA DE TODOS OS REFRIGERADORES É SEMANAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
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TODOS OS BANHEIROS DEVEM SER LAVADOS UMA VEZ AO DIA E A 

LIMPEZA TERMINAL É SEMANAL 
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ANEXO VIII 
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LIMPEZA CORRENTE = processo de limpeza realizado diariamente em 

diferentes dependências. 

LIMPEZA TERMINAL = limpeza mais completa quando comparada a corrente e 

ocorre de diversas formas tanto horizontal como vertical, em várias partes e 

ambientes  
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ANEXO 6 – PLANO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 

 

 


