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1 INTRODUÇÃO 

 

Entendemos que a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – deve 

ser compreendida como um poderoso instrumento de gestão democrática e participativa, 

promovendo o espaço para a reflexão permanente e crítica a respeito das práticas, dos 

métodos, dos valores, da identidade institucional e da cultura organizacional.  

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI EAD deu início, no mês de junho de 2016, à 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional que compreende o período de 2017 a 

2021, por meio da Portaria nº 001/2016 de 20 de junho de 2016 do COSUP, que institui a 

Comissão responsável pelos trabalhos de organização e sistematização das propostas 

oriundas da comunidade sobre o assunto.  

Vale ressaltar que a composição inicial da Comissão foi pautada por uma definição 

extraída da reunião do Conselho Superior, e contou com a representação de vários segmentos 

da comunidade acadêmica, sendo eles: segmento docente, segmento técnico-administrativo 

e Gestão Institucional, esclarecendo que, como ainda não há discente na IES, não há como ter 

representante de tal segmento. 

Para tanto, na primeira reunião da referida Comissão, ocorrida em 24/06/2016, foi 

definido o plano de ação que daria sustentação a todo o debate e à construção do referido 

documento. 

O passo seguinte foi estabelecer os canais de comunicação e a maneira pela qual seriam 

divulgados e publicados os atos e documentos da Comissão. Desse modo, ficou estabelecido 

que os documentos serão publicados no endereço eletrônico ead.faccrei.edu.br, em aba 

específica “PDI - 2017-2021”. 

A partir desse momento, a Comissão estabeleceu um cronograma de reuniões. 

As reuniões ocorreram entre os meses de agosto e novembro/2016, e a sistemática 

adotada consistia em explorar a cada reunião um tema específico do PDI; dessa maneira, a 

discussão sobre o PDI foi estendida até o mês de fevereiro/2017. 

No mês de março/2017, foram retomadas as atividades do PDI, sendo publicada a 1ª 

versão do documento. Vale salientar que, após a publicação da referida versão, a Comissão 

realizou reuniões para discorrer sobre as possíveis arestas a serem aparadas. No mês de 

maio/2017, foi publicada a versão final do documento, que ora apresentamos. 

http://www.ead.faccrei.edu.br/
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO: CORNÉLIO PROCÓPIO E REGIÃO 

 

Foram os jesuítas espanhóis os primeiros a se estabelecerem no norte paranaense 

(século XVII), nas seguintes localidades: Redução Jesuítica San José na margem esquerda do 

rio Tibagi (Ibiporã), Santo Inácio Mini e Loreto (Santo Inácio), San Francisco Xavier (São 

Jerônimo da Serra). Após a destruição das missões por estes edificadas, a zona ficou à margem 

das correntes povoadoras até 1855 quando o governo imperial houve por bem instalar 

estrategicamente a colônia militar de Jataí, prevendo possível ataque de Solano Lopes 

(governante Paraguaio).  

Em seguida, foram fundados os núcleos de São Pedro de Alcântara (antiga redução de 

San José) e de São Jerônimo da Serra (1859), estes núcleos não passaram de singelos povoados 

perdidos em pleno sertão até o impulso da onda cafeeira. 

Os movimentos ocupacionais ou de frentes pioneiras de ocupação territorial, não 

podem passar despercebido. O fenômeno “Norte do Paraná” é um exemplo. Poucas notícias 

existem de acontecimentos processados de forma tão rápida e de efeitos tão surpreendentes 

que lhe sejam similares. Em menos de quarenta anos, a partir de 1920, uma área de 

aproximadamente 71.637 quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 36% do território 

paranaense transforma-se de densa floresta, absolutamente despovoada, em região que, em 

1960, contava com cerca de 1.843 mil habitantes (34% da população do estado) distribuídos 

em 172 cidades, algumas de porte considerável. 

Determinar quais teriam sido as verdadeiras causas desse fenômeno ímpar na história 

de nosso país, não constitui tarefa das mais fáceis, pois ele foi resultante da conjugação de 

vários fatores, dentre os quais podem ser destacados: a qualidade das terras, a situação da 

economia nacional no contexto internacional, depois da crise de 1929, a evolução da 

cafeicultura paulista nesse período, e, talvez de modo especial, o surto de industrialização de 

São Paulo. 

É evidente que os fenômenos de natureza econômica assumem no caso importância 

considerável, pois, como se sabe, a ocupação da parte norte do território paranaense tem 

uma história em grande parte comum à da evolução da cafeicultura. 

As primeiras iniciativas oficiais, logo após a emancipação da província (19/12/1853), 

ocorreram exclusivamente pela necessidade de se fiscalizar o trânsito de tropas e mercadorias 

que então se fazia para Mato Grosso e Paraguai. Esse núcleo, apesar de localizado às margens 
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do rio Tibagi, no ponto de sua confluência com o caminho que ligava os Campos Gerais a Mato 

Grosso, não terá, assim como os demais, quase nenhum sucesso do ponto de vista econômico 

e ocupacional, em razão, principalmente, do seu isolamento. 

Contudo, nas três últimas décadas do século XIX, o movimento ocupacional do Norte 

paranaense tomou alento. Em 1865, a cafeicultura paulista já estava próxima dos limites do 

Estado. Exatamente por essa época, Thomas Pereira da Silva, mineiro, atraído pela fama da 

exuberância das terras vizinhas ao rio Itararé, vem para a região e adquire, em território 

paranaense, à margem esquerda do Itararé vasta áreas de terras, às quais faz convergir grande 

número de conterrâneos seus, dando origem, em 1862, a um núcleo urbano, inicialmente 

chamado de Colônia Mineira. 

A região escolhida, margeada pelos rios Paranapanema, Tibagi, Cinzas, Laranjinha e 

das Antas, detentora de solos de excepcional qualidade, será um centro de convergência de 

mineiros e paulistas. Assim é que, rapidamente, os núcleos urbanos se multiplicaram, 

surgindo, ainda no século XIX, Tomasina (1865), Santo Antonio da Platina (1866), Wenceslau 

Brás e São José da Boa Vista (1867) e Jacarezinho (1900). No século XX, esse processo, que se 

tornou contínuo, determinou o aparecimento de outros importantes núcleos, ou seja, 

Cambará (1904), Bandeirantes (1921), Cornélio Procópio (1924) e Andirá (1926). Tão rápido e 

desordenado era então o movimento ocupacional do norte do Estado, que o presidente 

provincial, já em 1892, se preocupava em estabelecer algumas normas reguladoras dessa 

ocupação. 

Barbosa Ferraz ao transferir-se para o Norte do Paraná, adquirindo grande área de 

terra, plantou cerca de um milhão de cafeeiros. A exuberância da nova cultura fez atrair novos 

lavradores, paralelamente a este a Cia. Israel Leon, empresa Norte América com sede em 

Santos, SP, inicia o processo de colonização na região que vai de Cambará a Cornélio Procópio. 

Se lembrar que a cafeicultura é uma atividade quase que exclusivamente voltada para 

o mercado externo e que sua exportação se dava, por essa época, principalmente pelo Porto 

de Santos, pode-se perceber, imediatamente, que a falta de comunicações era um problema 

que deveria ser superado de forma mais rápida possível. Assim é que, apenas registrando o 

primeiro insucesso, cuidou-se da construção de uma rodovia que ligasse a região norte 

paranaense a São Paulo, ao mesmo tempo em que se iniciaram os estudos para a conexão 

ferroviária com a Sorocabana, cujos trilhos já haviam atingido Ourinhos.  
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No Período de 1922/1925, estenderam-se estes até Cambará, com a compra da Cia. 

ferroviária Sorocabana pela Cia. Ferroviária São Paulo-Paraná em 1928 dando novo ritmo a 

construção de nossa ferrovia. Em 1932 os trilhos atingiram Jataizinho, dois anos foram gastos 

para se construir a ponte sobre o Tibagi, nove anos depois, em 1943, os trilhos já atingiram 

Apucarana. 

Merecem particular referência nesse novo movimento ocupacional do Norte do Estado 

duas iniciativas. A primeira delas, de dimensões relativamente modestas, foi realizada a partir 

de 1931, em áreas ainda não ocupadas do chamado Paraná Velho, vizinhas a Cornélio 

Procópio, por duas companhias constituídas de capitais japoneses, a “Brazil Tokushoku 

Kaisha” – Bratac, e a “Nambei Tochikubushiri”, que resultam no aparecimento de duas novas 

cidades – Assai e Uraí, cuja base econômica não era o café, mas especialmente o algodão e 

cuja população não era constituída de nacionais, mas de japoneses emigrantes. 

A segunda iniciativa foi o processo ocupacional realizado pela Companhia de 

Melhoramentos Norte do Paraná, adquirindo meio milhão de alqueires entre o rio Tibagi e o 

Paraná, tinha sua origem na Inglaterra e organizada sob o nome de “Brazil Plantations 

Syndicate Ltd.” para o plantio de algodão, mas, o insucesso do empreendimento determinou 

em 1925, a mudança de planos. Na tentativa de ressarcir-se dos prejuízos sofridos organiza a 

“Paraná Plantations Ltda.”, cuja subsidiária no Brasil chamou-se “Cia. de Terras Norte do 

Paraná”, empresa colonizadora. 

A estrada de ferro e a rodovia estendiam-se quase paralelamente, ao longo do espigão 

principal do Norte paranaense, entrelaçando numerosos núcleos urbanos que iam surgindo 

rapidamente, pouco distantes uns dos outros, e entre eles o núcleo de Cornélio Procópio. 

Em 1909, falece o Coronel Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, importante figura do 

Império no final do século dezenove, deixando nove filhos, entre eles Maria Balbina Procópio 

Junqueira, casada com Francisco da Cunha Junqueira, proprietário, na época, da Gleba 

Laranjinha. Este em homenagem à esposa deu o nome de Santa Mariana à cidade que antes 

era apenas uma fazenda. Com o mesmo intuito atribuiu ao Km 125 da ferrovia em expansão 

o nome do sogro, patrono da estação ali localizada, vindo o local a se transformar no marco 

de toda expansão desta região. 

A colonização, o surgimento e o desenvolvimento da cidade estão intimamente 

relacionados com a chegada da estrada de ferro. A ferrovia atraiu para a região aventureiros 

e trabalhadores portugueses, ingleses e pioneiros, em sua maioria paulistas e mineiros, além 
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de outros que se somaram na abertura das picadas em meio à mata. A vinda do Príncipe de 

Gales, marcada por uma grande recepção, dá uma ideia da importância da instalação da 

ferrovia na região. Assim em 1930, o percurso ferroviário que vai de Ourinhos a Cornélio 

Procópio foi inaugurado com a passagem da “Maria Fumaça”. 

Na época havia muitas divergências políticas provocando até algumas invasões de 

terras, e Francisco Junqueira e sua esposa não puderam fazer o loteamento de terras 

planejado. A fundação do município só ganhou força realmente com a chegada de Antonio 

Paiva Jr. e Francisco Moreira da Costa, em 1933. 

Aquela que era um simples patrimônio de Cambará e Distrito Judiciário de 

Bandeirantes transforma-se no município de Cornélio Procópio, criado em 1938, graças ao 

emprenho de uma comunidade composta por personalidades então residentes no Km 125, 

durante o governo de Manoel Ribas. 

Seu relevo é acidentado e seu solo laterítico, de origem vulcânica, denominado de 

terra roxa, é fértil e poderoso, tendo sido o primeiro fator determinante da colonização 

regional. 

Com área aproximada de 613 km², é ricamente provida de mananciais aquíferos. Seu 

clima é denominado de Subtropical Úmido Mesotérmico, com temperaturas médias anuais 

acima de 22ºC, sendo o mês mais quente janeiro e o mais frio julho, quando já ocorreram 

temperaturas abaixo de 0ºC, com a incidência de geadas. O índice pluviométrico normal é de 

1.200 mm, sendo as chuvas concentradas no período de outubro a março e escassas de abril 

a setembro. No verão predominam os ventos alísios de Nordeste e no inverno, os alísios de 

Sudeste. 

A primitiva vegetação constituía-se de mata pluviotropical e subtropical, por sua 

proximidade do Trópico de Capricórnio, que foi degradada com a implantação da agricultura, 

restando amostras de sua formação no Bosque Municipal e no Parque Estadual Mata São 

Francisco. 
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1.2 DADOS ATUAIS 

 

A população atual está estimada em 48.677 (quarenta e oito mil, seiscentos e setenta 

e sete) (IBGE - 2016) habitantes, dos quais a maioria se encontra na zona urbana e uma 

pequena parcela na zona rural. De acordo com os resultados do IBGE, toda a região apresenta 

um crescimento contínuo da população, reflexo, entre outros fatores, da baixa taxa de 

mortalidade infantil.  

Cornélio Procópio possui um IDH (índice de desenvolvimento humano) de 0,791 

(2.010), O PIB per capita é de R$ 17.898,00 (2012). 

A potencialidade econômica do Município deixou de ser exclusivamente agrícola a 

partir da década de 70, anteriormente centrada principalmente na cultura do Café. A partir 

de 1970, Cornélio Procópio deixou a dependência total da agricultura, passando para a 

economia agroindustrial, com o surgimento de diversas indústrias de beneficiamento de 

produtos agrícolas, com destaque para Cia. Iguaçu de Café Solúvel e Kanebo Silk do Brasil S/A.  

A agropecuária, hoje, mais racional, mais moderna, mais intensiva e com maior poder 

produtivo, continua a ter um grande papel na economia do Município, respondendo por 

aproximadamente 8% do PIB Municipal. Com a diversificação das culturas, junto com o café, 

produz soja, trigo, milho, cana-de-açúcar e diversos outros produtos comerciais alimentares, 

com destaque no setor frutífero. 

Na pecuária, o Município e a região, possuem produtores de diversas raças; com 

destaque nacional em bovinos da raça nelore e marchigiana. 

A força do setor é tão forte, que o Município possui uma Feira Agropecuária de Médio 

Porte - EXPOCOP, que já se destaca como uma das principais feiras em comercialização do 

Paraná, sendo realizada no final de setembro e início de outubro. 

Com o desenvolvimento de Cornélio Procópio, a indústria, inicialmente voltada ao 

setor agrícola, diversificou, principalmente com o surgimento da formação de mão de obra 

especializada, formada pelas escolas técnicas que foram implantadas no Município: UTFPR, 

SESC, SENAC. Com o apoio do Executivo Municipal, através de incentivos e criação de Parques 

Industriais.  

Cornélio Procópio já conta com Indústrias nas áreas de Confecções, Tornearia 

Mecânica, Metalurgia e de Eletroeletrônicos, inclusive podemos destacar o Grupo Comtrafo, 
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com a produção de transformadores de distribuição e força, para o mercado nacional e 

internacional. Hoje, o setor industrial responde por aproximadamente 31% do PIB Municipal. 

E como não podia deixar de ser, o setor terciário, de serviços, é um dos setores que 

mais cresce no Município, como o que vem ocorrendo em todo o País, respondendo por cerca 

de 61% do PIB Municipal. Como polo regional de mais de 23 municípios, Cornélio Procópio 

está se fortalecendo na prestação de serviços, com destaque para o setor médico-hospitalar.  

O comércio existente no Município é de médio porte, suprindo todas as necessidades 

da população, com preços competitivos e com produtos de boa qualidade. Cornélio Procópio 

é sede da 6ª Microrregião, dentro da distribuição político-administrativa do Estado do Paraná, 

compreendendo 23 municípios diretos. Possui escritórios de representação de todas as 

Secretarias de Estado, que coordenam as ações setoriais do Governo do Paraná para toda a 

região. 

Possui toda infraestrutura urbana, com rede de água e esgoto e ligações elétricas 

servindo mais de 95% da população, 08 Agências Bancárias, 07 Cartórios, 16 Escritórios 

Contábeis, 08 Imobiliárias, 12 Postos de Saúde, 03 Hospitais (01 Regional), Clubes de Serviços, 

70 Estabelecimentos de Ensino (1º e 2º Grau), 02 Estabelecimentos de Ensino Especial e 06 

Estabelecimentos de Ensino Superior: (Campus da UENP – Universidade Estadual do Norte do 

Paraná, Campus da UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, FACCREI – 

Faculdade Cristo Rei, FACED – Faculdade Educacional de Cornélio Procópio, FDB - Faculdade 

de Ensino Superior Dom Bosco e FAKCEN – Faculdade de Kilometro 125). 

Na área de lazer e esporte, possui vários 04 hotéis e 01 Hotel Fazenda (Aguativa Golf 

Resort), 01 Teatro, 01 Bosque Municipal, 01 Parque Ecológico (Mata São Francisco), 01 Museu, 

01 Parque de Exposições Agropecuárias, 01 Estádio Municipal, 12 Ginásios Esportivos, 11 

Praças Públicas e 20 Quadras Esportivas. 

No setor de comunicações o Município está muito bem servido. São 03 Emissoras de 

Rádio FM, 02 Emissoras de Rádio AM, 01 Emissora de Televisão (Record), 01 Jornal semanal. 

Na área de transportes, Cornélio Procópio possui 01 Aeroporto para aeronaves de 

médio porte, e uma malha rodoviária totalmente asfaltada, ligando-a a todos os Municípios 

da região. 

No setor de segurança, o Município conta com Corpo de Bombeiros, Batalhão e Cia. da 

Polícia Militar, Batalhão de Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, Subdivisão da Polícia Civil e 

Cadeia Pública. 
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Na área de representação de classes e sociedades, a Cidade possui Sindicatos de 

Classe, Associações Recreativas, Associações Profissionais, Associações de Bairros e 

Associações Religiosas. 

Na área Judicial, Cornélio Procópio é sede da Comarca, com Fórum local, onde estão 

instaladas as Varas Cível, Criminal, de Família, Infância e Juventude, Eleitoral, Juizado Cível e 

Criminal, Ministério Público, Junta de Conciliação e Julgamento, Subseção da OAB. 

Na área educacional, em média, cerca de 1750 (mil setecentos e cinquenta) alunos 

concluem o ensino médio todos os anos no município. Ao todo, Cornélio Procópio possui cerca 

de 10.000 (dez mil) alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, fundamental e médio, entre 

as escolas públicas e privadas. 

Com a expansão do Ensino Superior no Município, Cornélio Procópio se tornou uma 

referência regional e ampliou sua influência de maneira direta, atingindo aproximadamente 

30 (trinta) Municípios, incluindo os distritos, pertencentes aos Estados do Paraná e de São 

Paulo, alcançando aproximadamente uma população de 600.000 (seiscentos mil) habitantes. 

 

1.3 LOCALIZALIÇAO GEOGRÁFICA E ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

Cornélio Procópio possui uma posição geográfica estratégica, pois está localizada no 

eixo de escoamento para o MERCOSUL, na rota direta entre São Paulo e Foz do Iguaçu. A 

Faculdade Cristo Rei – FACCREI EAD está localizada em área urbana na sede do Município, 

conforme mostra a imagem a seguir:  
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Figura 1 – Localização de Cornélio Procópio 

 

FONTE: FACCREI EAD (2017). 
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2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA FACCREI 

 

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI EAD, neste ano de 2017, pleiteia seu credenciamento 

para ofertar os cursos de Graduação – Bacharelado e/ou Licenciatura, Sequencial e/ou 

Tecnológico, Pós-graduação e Extensão, na modalidade a distância. A Faculdade Cristo Rei – 

FACCREI, para oferta do ensino na modalidade a distância, partiu de um ideal dos seus 

diretores, os quais atuam na educação superior há mais de 18 anos, inclusive sendo diretores 

da Faculdade Cristo Rei – FACCREI EAD. A instituição é credenciada há 17 anos ofertando 

cursos presenciais, fator este que contribuiu para transformar a cidade de Cornélio Procópio 

em um polo educacional.  

Com o apoio dos poderes públicos constituídos e da comunidade de toda região, que 

estava carente em ter próximo uma instituição que ofertasse cursos que pudessem suprir a 

carência de formação profissional existente, a FACCREI EAD conseguiu um crescimento 

significativo e conquistou a credibilidade necessária para se destacar como uma Faculdade 

que visa não só o benefício educacional de seus egressos, mas também, ampliar as 

oportunidades de desenvolvimento através do ensino e da pesquisa. 

Com o intuito de ofertar uma Educação Superior de qualidade, com formação 

humanística, e buscando alcançar aqueles que têm dificuldade em obter acesso a este novo 

mundo, surge a Faculdade Cristo Rei – FACCREI – EAD, que é mantida pela SOPEC – Sociedade 

de Pesquisa, Ensino e Cultura EIRELI - ME, sendo concebida como uma instituição para oferta 

de educação particular, de educação superior, de caráter técnico, educativo e cultural, sendo 

regida pela legislação educacional vigente e por seu Regimento Geral.  

A FACCREI EAD almeja ser credenciada para implantar cursos EAD nas mais diversas 

áreas do saber, quer sejam de Graduação – Bacharelado ou Licenciatura, Sequencial ou 

Tecnológica, Pós-graduação e Extensão, podendo ainda atuar nas áreas de iniciação científica, 

pesquisa e desenvolvimento do conhecimento.   
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2.2 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade Cristo Rei EAD tem por finalidade o desenvolvimento humano, profissional 

e social, através da educação, extensão, pesquisa, produção e disseminação do saber 

científico, filosófico, artístico, cultural e tecnológico, na modalidade de Educação a Distância, 

contribuindo com a justiça social, democracia, cidadania, ética e com o aprimoramento da 

qualidade de vida. 

 

2.2.1 Missão Acadêmica 

 

Ofertar um ensino superior à distância de qualidade para a formação de profissionais 

aptos a ingressarem no mercado de trabalho. 

 

2.2.2 Missão Técnica 

 

Ter à disposição equipamentos, materiais e estrutura física necessária para o 

aprendizado na educação à distância. 

  

2.2.3 Missão Administrativa 

 

Trabalhar para o desenvolvimento social e econômico da comunidade interna e 

externa, dentro dos padrões da ética e das leis vigentes, com transparência e discernimento. 

 
2.3 VISÃO 

 

Ser referência local, regional, estadual e nacional, nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, na modalidade da educação a distância, como suporte de excelência para a 

sociedade, com participação determinante no desenvolvimento. 
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2.4 FINALIDADES 

 

Formar e aprimorar profissionais que sejam capazes de atuar, orientar e ensinar nas 

diversas áreas do conhecimento humano em uma sociedade em constante crescimento, 

respeitando a diversidade e fomentando o debate livre de ideias.  

Desenvolver e cultivar suas capacidades e habilidades em liderança, no trabalho em 

equipe e na identificação e solução de problemas de maneira crítica, eficaz e criativa dentro 

de referenciais de excelência em seus campos de especialização, com a consciência de 

trabalhar para o crescimento da sociedade, na preservação do meio ambiente e no exercício 

da cidadania. 

Assim, são finalidades da FACCREI EAD: 

I. desenvolver a educação superior à distância formando profissionais nas diferentes 

áreas de conhecimento, aptos a integrar os setores profissionais e a participar do 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

II. formar, através da educação à distância, recursos humanos para o exercício da 

investigação artística, científica, humanística e tecnológica assim como para o 

desempenho o magistério e das demais profissões; 

III. promover a formação integral do ser humano, estimulando a criação cultural e o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e do espírito científico; 

IV. incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica buscando o 

incremento da ciência e tecnologia, colaborando com o desenvolvimento do ser 

humano e das comunidades local, regional e nacional com vistas ao seu bem-estar 

social, econômico, político e cultural; 

V. promover a extensão estimulando a participação da população nos resultados da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica produzidas na instituição 

através dos ambientes virtuais; 

VI. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

VII. estimular permanentemente o aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
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sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

VIII. incitar conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade. 

 

 Para viabilizar e concretizar suas finalidades a FACCREI EAD estará desenvolvendo 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e culturais, estabelecendo intercâmbio com 

entidades e instituições em âmbito nacional, por meio de contratos ou convênios. 

 

2.5 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

A Instituição desenvolve suas diretrizes pedagógicas dentro dos padrões de qualidade 

exigidos e orientados pelo Ministério da Educação – MEC, bem como aprovados pelo Conselho 

Nacional de Educação, tanto no campo institucional, como para cada curso ofertado. 

Buscando ofertar um ensino superior à distância de qualidade e excelência, a FACCREI 

EAD irá priorizar a ampliação de suas fronteiras e a diversidade do conhecimento, 

promovendo a melhoria constante da qualidade acadêmica, privilegiando a qualificação 

formal e social dos indivíduos, desenvolvendo e atualizando a sociedade, integrando todas as 

ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Está implantando o sistema de avaliação, totalmente on line, correspondendo aos 

padrões exigidos pelo MEC/INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, através da Comissão Própria de Avaliação – CPA, para o devido 

acompanhamento de suas ações, garantindo a qualidade e a modernização de seus processos 

produtivos, para adequar sua estrutura organizacional e pedagógica às exigências de sua 

missão acadêmica, técnica e administrativa. 
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2.6 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

 Disponibilizar, através da educação à distância, produtos e serviços variados e de 

qualidade. 

 Fomentar o crescimento contínuo estrutural e qualitativo da Instituição. 

 Promover inovações na dinâmica de funcionamento da Instituição, visando à 

agilidade dos procedimentos e a racionalização dos recursos. 

 Criar mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações Institucionais. 

 Responder com eficácia às necessidades e demandas Institucionais. 

 Aprimorar as relações interpessoais e sociais. 

 Fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, na 

educação à distância, com aproveitamento satisfatório.  

 

2.7 METAS INSTITUCIONAIS 
 

I. Disponibilizar produtos e serviços variados e de qualidade: Todos os Cursos a serem 

ofertados pela FACCREI EAD, deverão promover o desenvolvimento de diversas 

atividades em prol da comunidade. Como exemplo, serão desenvolvidos de forma 

presencial e à distância, diversos cursos de extensão, atividades complementares, 

semanas acadêmicas, palestras, atividades culturais e projetos de responsabilidade 

social.  

II. Fomentar o crescimento contínuo estrutural e qualitativo da Instituição: A 

Faculdade Cristo Rei – FACCREI EAD terá o compromisso de utilizar seus próprios 

recursos para investir no desenvolvimento da Instituição, sempre visando à 

melhoria dos serviços ofertados, buscando excelência na qualidade do ensino 

superior à distância.  

III. Investindo em novas tecnologias, capacitação do seu corpo técnico e docente, 

dentre outras medidas necessárias, para que o projeto da educação à distância 

possa se expandir e ter seu crescimento organizado, estruturado e comprometido 

com o objetivo da qualidade. 

IV. Promover inovações na dinâmica de funcionamento da Instituição, visando à 

agilidade dos procedimentos e a racionalização dos recursos: A 
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departamentalização funcional aplicada a uma gestão participativa cria 

mecanismos fáceis e ágeis de ação, possibilitando objetivar o fluxograma dos 

processos administrativos e acadêmicos. Novos cargos serão criados e setores 

modernizados, seguindo o crescimento da Instituição e a melhoria dos 

procedimentos funcionais. 

Associado a esse processo, está sendo implantado um sistema informatizado de 

dados, geridos através de uma rede de informações dando a operacionalidade 

necessária para a racionalização das ações e dos recursos. 

 

V. Criar mecanismos on line, de acompanhamento e avaliação das ações 

Institucionais: O programa de Avaliação Institucional inicia suas atividades com o 

credenciamento da Faculdade. Com a implantação da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, aplicando o processo de avaliação dentro dos moldes do SINAES 

estabelecidos pelo Ministério da Educação – MEC. 

A FACCREI EAD contará com o apoio Psicopedagógico e a Ouvidoria central, 

consolidando a preocupação da Instituição com sua imagem e com a qualidade de 

seus produtos e serviços, além de criar um canal de comunicação, direto com a 

comunidade interna e externa. 

 

VI. Responder com eficácia às necessidades e demandas Institucionais: A FACCREI EAD 

responderá com a devida importância às necessidades e demandas institucionais, 

criando mecanismos de tornar sua gestão mais eficaz, melhorando a qualidade de 

seus serviços.  

 

VII. Aprimorar as relações interpessoais e sociais: A FACCREI EAD fomentará a 

realização de confraternizações com a participação de todo Corpo Docente, tutores 

e administrativo, inclusive em eventos do Corpo Discente, na sua sede e polos. 

A Instituição disponibilizará um profissional adequado para atender junto ao Apoio 

psicopedagógico, o qual atuará na solução de problemas e divergências entre toda 

a comunidade interna da Instituição. Além dessas ações, reuniões periódicas são 

realizadas para tomada de decisões e intercâmbio de informações. 
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Como promover diversas atividades Institucionais, as quais envolvem alunos, 

técnicos administrativos, docentes, tutores  e a comunidade. 

 

VIII. Fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, com 

aproveitamento satisfatório: Para alcançar essa meta serão desenvolvidas e 

repensadas constantemente as políticas de acesso, inclusão e permanência dos 

estudantes, verificando, a partir de análises diagnósticas e relatos da Comissão 

Permanente de Avaliação – CPA, as reais condições que estão sendo ofertadas aos 

estudantes. 

 

2.8 VALORES INSTITUCIONAIS 

 

São valores identificados como imprescindíveis que a FACCREI EAD seja uma produtora 

e disseminadora de conhecimento:  

 

I. Ética: conduta necessária a quem se propõe a dirigir uma Instituição de 

educação e que implica respeito aos direitos dos estudantes, na lisura no trato 

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

II. Democracia: como o melhor caminho para uma instituição em que a opinião é 

quase sempre produto da reflexão pela representação de seus pares. 

III. Pluralismo: aceitação de pontos de vista e de modos diferentes de abordar o 

real, a convivência entre contrários, a polêmica e o diálogo como exercício da 

crítica. 

IV. Autonomia: consolidação do caráter comunitário preservando a necessária 

autonomia no exercício de sua Missão. 

V. Solidariedade: concepção de educação com especial responsabilidade na 

construção de um indivíduo mais solidário e um mundo mais humano, 

compreendendo o Homem como primeira finalidade das estruturas 

econômicas, sociais, políticas e jurídicas. 

VI. Comprometimento: compromissos com a comunidade em que está inserida, 

por meio de ações educacionais, desenvolvendo com seus estudantes o 

desempenho crítico e eficaz da cidadania, formando cidadãos responsáveis, 
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capazes de exercer a liderança de grupos sociais dos quais participem, 

priorizando soluções éticas, criativas e democráticas capazes de superar os 

problemas com os quais venham a se defrontar. 

 
3 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS PARA PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1 Objetivos para Planejamento e Gestão Institucional 

 

I. Ofertar um ensino de qualidade na graduação e pós-graduação à distância, nas 

diferentes áreas do conhecimento: 

 oferecendo cursos em áreas de reconhecida capacidade; 

 mantendo a atualização dos currículos dos cursos oferecidos; 

 criando instrumentos de avaliação em todos os setores da graduação, visando o 

aprimoramento contínuo; 

 incrementando o projeto pedagógico da Instituição, acompanhando a evolução da 

sociedade; e 

 capacitando os indivíduos para o exercício profissional, com capacidade crítica e 

criativa e autonomia intelectual. 

 

II. Incentivar projetos na área da pesquisa e extensão interna e externa: 

 estimular as atividades de iniciação científica integradas a projetos dos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

 fomentar parcerias com os diversos segmentos sociais e empresariais na 

concretização de projetos; 

 apoio e financiamento de projetos de pesquisa; e 

 incentivo à publicação e ao registro da produção científica. 

 Assegurar a excelência dos recursos humanos: 
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 utilização de mecanismos on line, de avaliação da qualidade do serviço prestado e 

produtos ofertados pela Instituição; 

 capacitação e aprimoramento constante do corpo docente e funcional (técnico e 

administrativo); e 

 implantação de programas de valorização do corpo docente e técnico-funcional. 

 
III. Suprir as necessidades administrativas e de ensino superior à distância com relação 

à infraestrutura: 

 oferecer e equipar laboratórios e salas de aula com equipamentos atualizados e 

que atendam às necessidades curriculares; 

 disponibilizar o acervo bibliográfico virtual de acordo com os Projetos de Cursos e 

ampliando quando necessário. 

 

IV. Ter uma ação participativa junto à comunidade: 

 integração da Instituição com a comunidade buscando o desenvolvimento 

sustentável da região; 

 direcionamento de projetos de pesquisa e extensão para solução de problemas 

locais e regionais; 

 disponibilização das bases de informação e conhecimento da Instituição para 

comunidade; 

 ofertar cursos à distância de extensão à comunidade; e 

 trabalhar para o fortalecimento da justiça social, democracia e cidadania. 

 

V. Estruturação administrativa e financeira: 

 desburocratização de processos e avaliação da cultura organizacional para 

agilização de ações; 

 instituição da cultura de planejamento; 

 avaliação institucional constante; e 

 avaliação de planilha de custos, para readequação na cobrança de taxas e 

mensalidades. 
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3.1.2. Metas para Planejamento e Gestão Institucional 

 

I. Ofertar um ensino superior à distância de qualidade na graduação e pós-graduação 

a distância em diferentes áreas do conhecimento: A busca pela excelência estará à 

frente de todas as ações a serem implementadas pela Faculdade Cristo Rei – 

FACCREI EAD. 

Buscar sempre adequar seus produtos e serviços à realidade local de onde forem 

implantados os seus polos, realizando se necessárias modificações no projeto 

pedagógico e melhoria do nível técnico-acadêmico de seu Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo.  

Estar atento e em sintonia com a CPA, qual busca dar uma visão mais crítica para 

que a Instituição passasse a buscar sua excelência nos serviços e produtos 

oferecidos pela Instituição.  

 

II. Incentivar projetos na área da pesquisa e extensão interna e externa: A Faculdade 

Cristo Rei – FACCREI EAD, estará iniciando suas atividades de extensão como 

incentivando o desenvolvimento da pesquisa. 

 

III. Assegurar a excelência dos recursos humanos: A contratação dos funcionários das 

áreas administrativas e acadêmicas estará baseada no princípio do conhecimento 

e da qualificação para o cargo existente. Além deste princípio, estão sendo 

realizados e disponibilizados cursos de aprimoramento e qualificação, inclusive, na 

educação à distância 

Para o corpo docente e de tutores a regra é a mesma. A contratação prima pelo 

conhecimento na área de atuação, não dispensando a exigência da pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu) para docentes e da graduação para os tutores. A 

FACCREI EAD buscará auxiliar quando solicitado pelos docentes, o incentivo através 

de programas de auxílio e bolsas internas e externas, a buscar os títulos de 

especialistas, mestres, doutores e pós-doutores. 

O princípio básico da excelência é a autoavaliação. A implantação da CPA permite 

que a Faculdade consiga visualizar e verificar a qualificação e a qualidade de seu 
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corpo administrativo e acadêmico, para readequações e melhoria dos serviços 

oferecidos. 

 

IV. Suprir as necessidades administrativas e de ensino com relação à infraestrutura: 

Tanto no Campus Universitário (sede), como nos polos implantados, a Faculdade 

Cristo Rei – FACCREI EAD estará sempre ofertando as melhores condições com 

relação à infraestrutura, inclusive de acordo com acessibilidade, sempre de acordo 

com a legislação em vigor.  

No setor de equipamentos quando necessário estará sendo adquiridos modelos 

atualizados nas áreas necessárias, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. 

A aquisição de livros físicos e virtuais obedece à mesma linha de ação dos 

equipamentos, seguindo às necessidades acadêmicas, e as determinações do MEC. 

 

V. Ter uma ação participativa junto à comunidade: Considerando as concepções, os 

limites e as potencialidades das políticas para a educação nacional, em seus os 

diversos níveis, etapas e modalidades, bem como a indicação de perspectivas que 

garantam educação de qualidade para todos, a FACCREI estará buscando contribuir 

para uma sociedade mais justa, democrática, solidária, pautada nos princípios 

éticos e no respeito à diversidade.  

A escolha dos cursos a serem ofertados parte sempre de uma pesquisa junto à 

comunidade através da CPA, indicada através de um link disponível no site da 

Instituição. 

Reconhecida a importância de se considerar a realidade no momento de oferta de 

cursos, a FACCREI EAD respeita o compromisso de disponibilização e produção de 

conhecimentos em resposta a demandas da sociedade e, em se tratando de grupos 

da população cujas necessidades básicas ainda não foram atendidas, a 

responsabilidade social de utilização desse conhecimento a serviço da melhoria de 

condições de sua qualidade de vida. Entende-se esse tipo de realização acadêmica 

como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino, a pesquisa 

e a extensão viabilizando a relação transformadora entre a instituição educacional 

e a sociedade. 
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O objetivo da Instituição é valorizar o potencial de cada região, na contratação de 

profissionais, na parceria com empresas e na implantação de seus programas e 

projetos. 

Visando a responsabilidade social, a FACCREI EAD opta por instituir a doação de 

alimentos em troca da inscrição para o processo seletivo e pelo “trote” social aos 

calouros, com alimentos e roupas usadas, sendo os produtos doados às Entidades 

assistenciais de cada local. 

 

VI. Estruturação administrativa e financeira: A estrutura administrativa da Instituição 

estará acontecendo junto com o crescimento da estrutura discente, deverá crescer 

cada vez mais, quando do credenciamento para oferta dos cursos a distância. 

A situação financeira da Instituição respeita as regras de gestão, adotando o 

princípio do reinvestimento dos seus recursos para melhoria dos serviços 

oferecidos e das condições físicas. 

 
4 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

 

No intuito de definir parâmetros de qualidade de ensino, para orientação das 

atividades pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, a Instituição elaborou um Projeto 

Político-Pedagógico Institucional, permitindo, assim, contemplar de forma ampla e geral as 

necessidades prioritárias acadêmicas, bem como propor ações que melhorem de forma 

significativa o trabalho pedagógico, culminando assim, no alcance da excelência em educação 

superior. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um 
período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que 
cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam 
visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI 
apud VEIGA, 2008, p. 14)  
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Entendemos que a construção do Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPI deve 

ser compreendida como algo coletivo e democrático, promovendo o espaço para a reflexão 

permanente e crítica a respeito das práticas, dos métodos, dos valores, da identidade 

institucional e da cultura organizacional, sempre no intuito de auxiliar a tomada de decisão no 

âmbito da gestão institucional.  

À medida que propomos a construção de um Projeto Político-Pedagógico Institucional 

de maneira coletiva e participativa, permitimos resgatar o sentido de um planejamento com 

características mais humanas e libertadoras. Opõe-se, assim, à lógica do planejamento 

burocrático ou meramente estratégico, bastante difundido nas esferas mais conservadoras da 

educação e nas reformas neoliberais dos anos 1990. Situado nessa perspectiva emancipatória, 

o PPI objetiva, sobretudo, promover mudanças nas concepções e nas práticas cotidianas, 

traçando diretrizes referenciadas da caminhada educativa.  

Nesta perspectiva, a FACCREI EAD se compromete com uma educação superior de 

qualidade pautada em valores democráticos na gestão educacional, bem como adere às 

formas de participação e de fortalecimento da autonomia expressas no movimento de 

construção de seu PPI. Através desta compreensão, promove o diálogo, a discussão e a análise 

crítica, possibilitando assim, a integração das práticas educativas, a inter e 

multidisciplinaridade, o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Neste contexto de construção do Projeto Político-Pedagógico Institucional da FACCREI 

EAD optou-se em realizar este processo de forma democrática e com uma metodologia 

participativa, privilegiando o diálogo e o debate com todos os participantes dos diversos 

segmentos institucionais. Neste percurso, lançamos mão de diversas estratégias, reuniões 

gerais, reuniões de comissão, envolvendo a participação de técnicos e docentes.  

 

4.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 
4.2.1 Desenvolvimento humano 

 
A FACCREI objetiva levar em conta o fato de que o desenvolvimento humano é um 

processo de construção contínua e que se estende ao longo da vida dos indivíduos e das 

sociedades de forma indissociável. Uma vez que esse desenvolvimento não necessariamente 

ocorre de forma linear e progressiva, ele deve ser compreendido como uma construção 

humana, social, coletiva e comunitária, firmando-se como a meta orientadora de toda a 
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reflexão e de toda a atividade de construção de cursos, projetos, pesquisas e atividades 

congêneres em âmbito institucional.  

Sendo assim, pode-se dizer que a atuação da FACCREI EAD no contexto educacional e 

político brasileiro parte da premissa de que vivemos em uma sociedade desigual e que 

caminha, mesmo que a passos lentos, no sentido de minimizar tais diferenças.  

Ao compreender o sujeito como um ser sócio-histórico, ou seja, resultado de um 

conjunto de relações sociais historicamente determinadas, em constante construção e 

transformação. A FACCREI EAD acredita que o desenvolvimento de capacidades, 

potencialidades, habilidades, competências, valores e atitudes especificamente humanos 

perpassa diretamente por uma ação educativa.  

Neste sentido, a instituição de ensino tem em si a responsabilidade de levar o 

estudante ao pleno desenvolvimento enquanto cidadão através do conhecimento construído 

visando uma formação geral e universal no sentido amplo. 

Nossa instituição se identifica e se compromete com um projeto democrático de 

sociedade que compreende e pratica a educação como um compromisso de transformação, 

capaz de dar sentido cada vez maior tanto à nossa prática social enquanto instituição, como 

também a cada sujeito individual, que se encontra envolvido com este processo. 

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de 

ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para 

ser aquilo que desejam ser. O conceito considera que apenas o crescimento econômico não é 

suficiente para medir o desenvolvimento de uma nação, diferentemente da perspectiva do 

crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela 

renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar 

diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades relacionando-o diretamente 

com mudança para a qualidade1. 

É preciso propor, assim, uma atuação institucional comprometida com a superação dos 

grandes entraves que inviabilizam o pleno desenvolvimento humano de nossos cidadãos e de 

                                                 
1 Tal como consta no portal do PNUD: “o conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto 
de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente 
econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 
humana. Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de 
Desenvolvimento Humano (RDH), publicados anualmente pelo PNUD”. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/idh/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH>. Acesso em 
16/10/2016. 
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nossa sociedade, dado que esse desenvolvimento está diretamente ligado com a justiça social, 

com a democracia, com o trabalho e com a cultura, com o lazer e com a possibilidade de 

avançar cada vez mais enquanto instituição e enquanto sociedade. Se formos bem-sucedidos, 

formaremos não apenas profissionais para o mundo do trabalho, mas sujeitos críticos para o 

exercício da cidadania, na perspectiva da emancipação humana, capazes de pensar e de 

enfrentar os desafios continuamente impostos pelo mundo do trabalho, da cultura, da ciência 

e tecnologia.  

Ao fim de seus processos de formação, os estudantes terão não apenas se 

profissionalizado, mas terão se tornado mais conscientes de seu próprio lugar no tempo e na 

história, tendo se tornado capazes de intervir na construção de seu mundo, de modo criativo 

e rico do ponto de vista de todas as suas possibilidades. 

 
4.2.2 Educação 

 

Na sociedade atual, a educação assume papel cada vez mais imprescindível no 

processo de desenvolvimento social e também econômico. Compreendemos a educação 

como processo de formação e interação social que se realiza em um tempo histórico 

determinado e com características ideológicas específicas, permitindo a construção de 

conhecimentos, habilidades e valores para o desenvolvimento humano integral e pleno, e 

para a participação na sociedade. 

A educação, com isso, é fator importante e indispensável no processo de 

transformação dessa realidade social. Além da instrução e da orientação do sujeito para a 

apropriação do conhecimento, a educação também tem um sentido de dentro para fora, que 

significa a possibilidade de o sujeito revelar suas potencialidades e educar-se. 

O vínculo da educação com o contexto social e cultural leva a questionamentos e a 

revisão de modelos educacionais estabelecidos para atender os anseios e necessidades da 

sociedade, apresentando desafios acentuados e problematizados.  

No mundo globalizado e em constantes transformações, o conceito de educação vem 

sendo revisto e ampliado, assumindo uma perspectiva processual que não se encerra ao final 

da escolarização, mas se prolonga ao longo da vida do indivíduo para permitir que ele possa 

responder aos desafios da provisoriedade do conhecimento, num contexto em constante 

mudança (DELLORS, 1999).  
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4.2.3 Conhecimento 

 
Paulo Freire (1992, p. 36) afirma que o conhecimento não se dá em um processo 

mecânico e desconectado, mas “[...] se constitui nas relações homem-mundo e nas relações 

de transformação e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas relações”.  

Assim, a aquisição do conhecimento não ocorre pela mera transferência, mas pela 

construção dos saberes no desejo de avançar, numa busca constante de dominar o 

desconhecido, inventando e reinventando a realidade. 

Em acordo com o pensamento freireano, Mário Sérgio Cortella (2008, p. 39) relaciona 

conhecimento e educação como complementares, onde 

 

[...] o bem de produção imprescindível para a nossa existência é o Conhecimento, 
dado que ele, por se constituir em entendimento, averiguação e interpretação sobre 
a realidade, é o que nos guia como ferramenta central para nela intervir; ao seu lado 
coloca a Educação (em suas múltiplas formas), que é o veículo que o transporta para 
ser produzido e reproduzido.  

 

Para construção do conhecimento no século XXI, nossos desafios emergem para 

educação e as relações sociais tornaram essenciais para contemporaneidade. Sendo o ser 

humano compreendido como ser sócio-histórico, essa construção e transformação ocorrem 

por meio da libertação do homem, que constrói sua autonomia e vai além de sua capacidade 

de sobrevivência econômica, atuando com criticidade e se posicionando diante do 

estabelecido socialmente. 

Considerando esta visão de escola articulada com o trabalho e com a formação 

integrada do estudante, temos a construção do conhecimento como algo dinâmico e 

significativo e não fragmentado ou descontextualizado.  

O conhecimento para o mundo do trabalho vai além da técnica e da produção, 

envolvendo relações sociais, culturais e científicas. A educação nesse viés vincula-se a um 

movimento constante, em que o conhecimento produzido historicamente retorna à sociedade 

por meio do indivíduo que articula esse conhecimento com a realidade, transformando-o 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2010). 

Diante disso, a concepção de conhecimento está articulada ao conceito de processo 

educativo como dialógico integrando trabalho, ciência e cultura.  
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Nessa vertente o conhecimento ocorre em uma prática interativa com a realidade, que 

além de propiciar sua transmissão de geração em geração, o questiona, visando sua superação 

historicamente em um movimento permanente de construção de novos conhecimentos. 

Podemos afirmar então que o conhecimento não é algo estático, pelo contrário, trata-se de 

um processo de construção e reconstrução contínuo voltado a formação plena do educando. 

 

4.2.4 Currículo 

 

[...] unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano 
normativo, ou oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino e 
aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta da 
interação e confluência de várias estruturas (políticas, administrativas, econômicas, 
culturais, sociais, escolares...) na base das quais existem interesses concretos e 
responsabilidades compartilhadas. (PACHECO, 2001, p. 20). 

 

O indivíduo é reconhecido como principal ator de sua própria aprendizagem, pois se 

entende que os saberes e conhecimentos não se esgotam em si mesmos, mas adquirem 

significado mediante sua utilização em situações-problemas apresentadas no cotidiano de sua 

vida, tornando imprescindível o planejamento e a construção desses saberes a partir da 

realidade dos alunos. Essa concepção do processo ensino e aprendizagem irá refletir-se numa 

proposta curricular que promova a formação integral e crítica do indivíduo-cidadão, baseada 

em princípios éticos e de respeito às diversidades. 

Diante da intenção de se construir um currículo consistente, baseado na interação 

entre conhecimentos específicos e o eixo de formação prática, promove-se o espaço 

necessário para que as convergências e semelhanças, diversidades e particularidades possam 

dialogar, resultando no apontamento com maior precisão de qual é o papel, função e 

significado de cada componente curricular. 

O foco central quando refletimos sobre currículo é buscar a orientação de uma ação 

educativa de forma ampla e integrada, o que vai muito além de listas de conteúdos, 

somatórias de cargas horárias e matrizes curriculares, envolvendo acima de tudo e 

preponderantemente uma perspectiva social e política, na qual o valor maior está no que se 

vai ensinar e quais as finalidades deste ensino para quem o vai receber. 

Nesse sentido, a indagação sobre o que selecionar como elemento constituinte de um 

currículo deve ser necessariamente antecedido por “o que os alunos/estudantes devem se 

tornar?”. 
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O fazer pedagógico na FACCREI EAD, ao trabalhar na superação da separação entre 

teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e científico, nas ações de extensão como 

forma de diálogo permanente com a sociedade revela sua decisão de romper com um formato 

consagrado, por séculos, de lidar com o conhecimento de forma fragmentada. 

Em consonância com esse entendimento, o currículo se torna um poderoso 

instrumento de mediação para atingir o conhecimento científico, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, construtivo e criativo, para que se estabeleça uma consciência crítica e 

reflexiva no indivíduo a ponto de transformar atitudes e convicções, levando este a participar 

de forma efetiva e responsável da vida social, política, cultural e econômica de seu país. 

Por consequência, alçar uma proposta de educação superior pautada no compromisso 

com a formação humana integral e focada na apreensão conjunta dos diversos conhecimentos 

exige o estabelecimento de princípios e de pressupostos teóricos que serão norteadores desse 

processo profícuo de construção coletiva. 

 

4.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
4.3.1 Prática Pedagógica 

 

Desempenhando papel fundamental na concretização da proposta de qualidade do 

ensino superior, o desafio cotidiano para a prática pedagógica docente é o desenvolvimento 

de ensino de qualidade junto à ampla gama de públicos que procuram por profissionalização 

e inserção do mercado de trabalho, mas sem perder de vista a formação integral do indivíduo. 

Neste contexto, as práticas pedagógicas, entendidas como conjunto de ações do 

professor no espaço de sala de aula se constrói a prática pedagógica na FACCREI EAD, a partir 

da tensão entre o rotineiro e mecânico e a premência da reflexão e inventividade perante as 

exigências educacionais heterogêneas e, por vezes, contraditórias, advindas de um projeto 

ainda em constituição. 

Partindo do princípio da autonomia e da gestão democrática, que fazem parte da 

própria natureza do ato pedagógico, identifica-se a importância e a necessidade de se 

estabelecer relações democráticas que criem um ambiente institucional propício ao diálogo e 

a participação. Dessa forma, as práticas educativas devem levar em conta os diversos públicos 
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presentes numa instituição em função das diferenças de gênero, de classe social, de etnia e 

de religiosidade. 

Ao promover a socialização de cidadãos conscientes de suas singularidades e acima de 

tudo, cientes dos aspectos humanos comuns que os unem, a FACCREI deve prover uma 

educação emancipadora, tanto aos discentes como aos docentes e técnicos. Para tanto, a 

própria formação continuada, inerente aos docentes, requer a incorporação por estes de 

práticas pedagógicas que aprofundem a temática da formação cultural da sociedade 

brasileira.  

O docente necessita superar o senso comum ao interagir com diferentes grupos 

culturais, entrando de certa forma no mundo do “outro”, reconhecendo a diferença que 

permita construir a igualdade, na busca da sociedade democrática. 

Uma formação integrada, além de possibilitar o acesso a conhecimentos, promove a 

reflexão crítica sobre os padrões culturais, sobre as referências e tendências estéticas que se 

manifestam em tempos e espaços históricos e incorpora os valores ético-políticos. 

Integrando, com isso, a ciência e a cultura, a formação profissional deve objetivar a 

formação plena do educando, possibilitando construções intelectuais mais elevadas, 

apropriação de conceitos necessários para intervenção consciente na realidade e 

compreensão do processo histórico de construção do conhecimento. Assim, contribui-se para 

a formação de sujeitos autônomos, que possam compreender-se no mundo e dessa forma 

atuar nele por meio do trabalho, transformando a natureza e a cultura em função das 

necessidades coletivas da humanidade, ao mesmo tempo em que cuida da preservação.  

Para a construção da autonomia intelectual do educando, o ensino pode e deve ser 

potencializado pela pesquisa, orientada ao estudo e à busca de soluções para as questões 

teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos trabalhadores. Nesse sentido, a pesquisa 

como princípio pedagógico instiga a curiosidade do estudante em direção ao mundo que o 

cerca, gera inquietude. 

Essa atitude de inquietação diante da realidade, potencializada pela pesquisa, 

contribui para que o sujeito possa, individual e coletivamente, formular questões de 

investigação e buscar respostas na esfera mais formal, seja na forma aplicada, seja na 

denominada pesquisa de base acadêmica, como também em outros processos de trabalho, 

em um movimento autônomo de (re)construção de conhecimentos. 



40 
 

 

No processo de ensino, entendemos que se deve priorizar uma metodologia que 

permita a inserção do educando como agente de sua aprendizagem, ou seja, a participação 

efetiva do estudante na construção de seu conhecimento.  

Uma das possibilidades metodológicas é trazer, para a sala de aula, os problemas do 

mundo atual e/ou situações-problema que simulem a realidade, a fim de que os alunos 

possam sugerir propostas de resolução ou de possíveis encaminhamentos, promovendo-se o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

 

4.3.2 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

 

A produção de materiais didáticos a partir de uma concepção criativa e crítica em 

relação à modalidade de ensino a distância pode possibilitar a incorporação de tecnologias 

nos cursos de graduação, permitindo mudanças significativas junto aos discentes e a atuação 

profissional, como por exemplo: modificação das formas de elaboração,aquisição e ampliação 

do conhecimento; renovação do conteúdo programático modificação do papel dos envolvidos 

em sala de aula. 

O material didático em EAD é um elemento mediador que traz em seu bojo a 

concepção pedagógica que norteia o ensino e aprendizagem. Consciente ou 

inconscientemente, o planejamento e a constituição do material didático que mediará 

situações de ensino e aprendizagem estão intimamente relacionados com a concepção 

pedagógica do produtor deste material. 

Partindo deste prisma, torna-se essencial a definição da concepção pedagógica 

norteadora desse processo de ensino e aprendizagem e um planejamento muito detalhado 

para produção do material didático a ser utilizado de acordo com os princípios determinantes 

da proposta pedagógica e a definição do tipo de mídia a ser utilizada. 

Independente da mídia utilizada para elaboração do material didático de EAD, todas 

têm que objetivar a busca de um instrumento de aprendizagem que apresente condições 

para: 

 Interatividade; 

 Sequenciação de idéias e conteúdos; 

 Relação teoria-prática; 

 Auto-avaliação; 
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 Linguagem clara e concisa; 

 Relação prática-teórica na linguagem escrita; 

 Glossário; 

 Exemplificações cotidianas e/ou científicas; 

 Resumos; 

 Animações. 

 

O material pedagógico utilizado na IES pode ser desenvolvido pelos professores dos 

cursos, de acordo com a natureza dos componentes curriculares ministrados, dentro de 

especificações e padrões definidos pelas Coordenações de Curso e pelo NEAD. 

A FACCREI EAD fomenta o desenvolvimento de novos materiais didáticos para os 

cursos que serão ministrados. Tal iniciativa tem fundamento na lacuna entre o tradicional 

processo de produção de material didático e as exigências inovadoras dos cursos. O material 

pedagógico pode também ser adquirido, conforme indicação das Coordenações de Curso e do 

NEaD, de acordo com a natureza dos componentes curriculares, da demanda e do nível 

tecnológico exigido. 

O material didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da 

forma, será concebido de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 

explicitados nos projetos pedagógicos de cada curso, de modo a facilitar a construção do 

conhecimento e mediar a interlocução entre aluno e professor, devendo passar por rigoroso 

processo de avaliação prévia (pré-testagem), com o objetivo de identificar necessidades de 

ajustes, visando o seu aperfeiçoamento. 

Em consonância com os projetos pedagógicos dos cursos, o material didático deve 

desenvolver habilidades e competências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias 

compatível com a proposta e com o contexto socioeconômico do público-alvo. 

Na elaboração do material didático para uso a distância buscar-se-á integrar as 

diferentes mídias e explorar a convergência das tecnologias, sempre na perspectiva da 

construção do conhecimento e da possibilidade de interação entre os diversos atores. 

Tanto o material didático textual, como o material didático audiovisual e material 

didático para Internet (web) serão elaborados em consonância com os projetos pedagógicos 

de cada curso, com abordagem do conteúdo específico da área, indicando bibliografias básicas 
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e complementares, atendendo às especificidades da modalidade de EAD, em particular 

quanto à dialogicidade da linguagem, como promotor da autonomia de estudo. 

 Material didático textual: estarão disponíveis para acesso via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) as apostilas de cada disciplina, de acordo com o Módulo no 

qual o aluno estiver cursando. Este material contempla um trabalho aprofundado 

de profissionais da área concernente. Este material poderá ser enviado ao 

estudante, quando este solicitar a seu polo EAD , de forma impressa. 

 Material didático audiovisual: consiste em vídeos que estarão disponíveis no AVA 

e abrangem os conteúdos constantes nas ementas das disciplinas dos cursos 

superiores EAD da IES. 

 Material didático adotado para Internet (web): abrigará todo o conteúdo e outras 

mídias, como o material em formato de texto, produzido para ser impresso, e o 

material didático audiovisual “encodado” para visualização em qualquer acesso à 

web, seja banda larga ou conexão discada. 

Dessa forma, a partir da Plataforma Acadêmica JACAD, o estudante terá acesso ao AVA 

que servirá de suporte ao material didático, com interface amigável, facultando uma 

aprendizagem significativa. 

No JACAD o aluno terá acesso às disciplinas do curso, podendo comentar seu 

conteúdo, fazer exercícios, tirar dúvidas sobre estes conteúdos ou sobre questões 

operacionais e administrativas com professores e tutores. Poderá também ler avisos e 

recados, participar de fóruns e chats, entrar em contato com os seus colegas, etc. 

O conteúdo em si do curso será contemplado pelo material em formato de texto. O 

material didático audiovisual complementará e realçará os tópicos mais importantes de cada 

unidade ou aula, e as atividades realizadas na web proporcionarão a interatividade dos alunos 

com os materiais, com os professores, tutores e colegas. 

A composição dos materiais, divididos intencionalmente e de forma controlada pela 

equipe multidisciplinar do NEAD, nas mídias (textual, vídeo e Internet), possibilita a 

abordagem interdisciplinar e contextualizada e favorece a integração dos conteúdos. 

Cabe ressaltar que para o desenvolvimento das disciplinas, haverá reuniões com os 

Professores-Autores das disciplinas de mesmo semestre e de mesmo ano, para a construção 

de todo o material, de forma que haja feedback durante a elaboração dos materiais e 
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interferência produtivas entre as disciplinas de mesmo semestre, que deverão ser entregues 

simultaneamente. 

Especial atenção será devotada à construção do material didático no que diz respeito 

à garantia de unidade entre os conteúdos trabalhados, quaisquer que sejam sua organização, 

disciplinas, módulos, áreas, temas, projetos. Ademais, o material didático deverá propiciar 

interação entre os diferentes sujeitos envolvidos. Para atender a estas orientações, o material 

didático deverá: 

 

 Com especial atenção, cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo para 

cada área do conhecimento, com atualização permanente; 

 Ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover autonomia do 

aluno desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o próprio 

desenvolvimento; 

 Prever um módulo introdutório que leve ao domínio de conhecimentos e 

habilidades básicas, referentes à tecnologia utilizada e também forneça para o 

aluno uma visão geral da metodologia em educação a distância a ser utilizada no 

curso, tendo em vista ajudar seu planejamento inicial de estudos e em favor da 

construção de sua autonomia; 

 Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o aluno deverá 

alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe 

oportunidades sistemáticas de auto-avaliação; 

 Dispor de esquemas alternativos para atendimento de alunos com deficiência; 

 Indicar bibliografia e sites complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e complementação da aprendizagem. 

 

Todos os materiais didáticos a serem utilizados nos cursos a distância passarão por 

rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem), com objetivo de identificar 

necessidades de ajustes visando aperfeiçoamento. 

Além disso, a FACCREI EAD prevê processos de avaliação e revisão periódica e 

continuada dos materiais didáticos, para garantir a melhoria dos mesmos no aspecto 

científico, cultural, ético e estético, didático-pedagógico, motivacional, sua adequação aos 
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alunos e às tecnologias de informação e comunicação utilizadas, bem como da capacidade de 

comunicação, entre outros. 

São profissionais envolvidos no processo elaboração e produção dos materiais 

didáticos utilizados nos cursos em EAD: 

 

I. Professor-Autor: profissional que redige o material didático da disciplina e/ou 

produz material para o ambiente virtual de aprendizagem e/ou grava o conteúdo 

nas mídias, quando for o caso. O Professor-Autor desenvolve o teor do curso, 

escreve e produz o conteúdo e atua na organização dos textos e na estruturação 

do material; 

II. Equipe de Revisão: composta por 02 (duas) pedagogas e 01 (uma) professora 

licenciada na área da Ciências Humanas, especialistas em educação e novas 

tecnologias de comunicação e informação; 

III. Diagramadores e especialistas em WEB. 

 

2.3.9. Incorporação de Avanços Tecnológicos 

 

Será estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que 

permitem o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. 

A FACCREI EAD incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às atividades 

acadêmicas. Para tanto, é destinado percentual de sua receita anual para a aquisição de 

microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas dos cursos oferecidos. 

A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que 

abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-

aprendizagem para que disseminem este tipo de conhecimento, promovendo as inovações no 

âmbito dos cursos. 

O uso de novas tecnologias deve ser implantado de modo estratégico e planejado, com 

a capacidade de se aproveitar as condições favoráveis e ter disponibilidade de construí-los e 

cultivá-los para não cair na condição de algo mecânico e automático. 

A utilização desses múltiplos mecanismos de comunicação no campo educacional, 

através da internet (email, chats, news, web conferências, fóruns) amplia as possibilidades da 

aprendizagem dinâmica e participativa, tanto por meio presencial como a distância, 
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transpondo o conceito tradicional de tempo e espaço e “estabelecendo novas pontes entre o 

estar junto fisicamente e virtualmente”. 

O uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais especificamente, à educação 

a distância está apoiado em uma filosofia de aprendizagem que proporciona aos alunos a 

oportunidade de interagir, de desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar 

diferentes culturas e de construir o conhecimento. 

Ao se estabelecer as competências para as ações em EAD contemplou-se, como uma 

das dimensões, o tecnológico que é entendido como o conjunto dos equipamentos, métodos 

e técnicas usadas em educação e que exige um domínio dos artefatos a eles associados. No 

entanto, houve sempre uma preocupação em colocar esta dimensão associada à atenção 

central com o humano, quer seja ele educando ou educador. O uso da tecnologia depende do 

domínio dos equipamentos e artefatos, mas sempre deve estar voltado ao ponto de vista 

humano, para incentivar o seu pensamento e a sua reflexão, quer seja no conteúdo que 

acessa, ou nos equipamentos que explora. 

 

4.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

4.4.1 Política de Ensino 

 

A disposição ao ato de ensinar requer atividades planejadas, sistematizadas e em 

contínuo processo de avaliação, repletas de intencionalidades. Dentre estas intenções, a 

especial e fundamental, alcançar a aprendizagem.  

Obter êxito no processo de ensinar pressupõe o alcance da aprendizagem, afinal, o que 

realmente interessa a qualquer instituição de ensino são os resultados alcançados pelos seus 

alunos no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse entendimento, o conceito de ensino apartado do conceito de aprendizagem 

torna-se vazio e sem propósito. Está, pois, inexoravelmente imbricado no conceito de 

aprendizagem. Em virtude dessa intrínseca relação conceitual, a caracterização e a razão de 

existir do ensino fundamentam-se na aprendizagem.  

O ensino adquire um status relevante no processo educacional e constitui-se em uma 

das principais vias de acesso e de produção do conhecimento.  

Na FACCREI EAD, a dimensão do Ensino compõe a tríade acadêmica institucional. 
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Aliado à Pesquisa e à Extensão, o processo de ensino (no alcance à aprendizagem) concretiza-

se na inter-relação com os campos científicos correlatos que, permeados por articulações, 

interações e intervenções dos atores envolvidos, propiciam ao sujeito a possibilidade de 

compreender e de transformar a realidade por meio da apropriação de novos saberes.  

Esse exercício exige uma concepção de ensino que contemple o caráter integrador do 

conhecimento. Portanto, para haver equilíbrio entre formação humana e formação 

profissional faz-se necessário que todos os processos, especialmente os de ensinar e de 

aprender, estejam orientados pelo dialogicidade, pela integração dos saberes, por percursos 

democráticos, pela participação, pelo exercício da criticidade, pela curiosidade epistemológica 

e pela autonomia intelectual do aluno. 

Em face desse dimensionamento, a FACCREI EAD compromete-se a promover um 

ensino de qualidade socialmente referenciada, sob os princípios da formação humana 

integral. Isso pressupõe ações e políticas conjuntas que promovam a interdisciplinaridade, a 

contextualização de conhecimentos (gerais, éticos, humanos, científicos e tecnológicos), a 

investigação científica e a interação com as mais variadas instâncias sociais. Também 

ampliando o suporte para a melhoria do aproveitamento acadêmico dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

O ensino na FACCREI EAD é coordenado pela Direção Acadêmica, em conjunto com as 

coordenadorias de cursos, a equipe técnico-pedagógica e de apoio acadêmico, de todo o 

aparato dos demais setores e do apoio da gestão em geral.  

Compete à Direção Acadêmica, fomentar e implementar políticas e definir e propor 

ações do ensino, de modo sistêmico, no alcance aos objetivos propostos, devendo, portanto, 

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações e das políticas de 

ensino para todos os níveis e modalidades da atuação em educação superior – nos níveis de 

formação inicial e continuada ou qualificação profissional, técnico e superior (tecnológico, 

formação de professores, bacharelado e pós-graduação) – aprovados pelos colegiados, em 

consonância com as diretrizes emanadas pelo Ministério da Educação e com os princípios 

pedagógicos definidos neste PPI. 

Os objetivos da política de ensino da FACCREI EAD são: 

 

 Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção 
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do conhecimento. 

 Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno. 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência 

profissional. 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual 

e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão. 

 Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas que sirvam para informar a 

docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

 Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade dos cursos oferecidos 

pela FACCREI. 

 
4.4.1.1 Ações acadêmico-administrativas das Políticas de Ensino 

 

As ações acadêmico-administrativas das Políticas de Ensino relacionam-se diretamente 

aos resultados das Avaliações Internas e Externas da FACCREI EAD, para tanto, a IES constituiu 

sua Comissão Permanente de Avaliação – CPA. 

A CPA da FACCREI EAD atuará visando criar mecanismos de avaliação que objetivam 

trazer como resultados pontos positivos da IES, bem como necessidades de planejamento e 

melhoria. 

A partir de tais informações, bem como do acompanhamento contínuo das 

coordenações (de curso, NEAD, Direção Acadêmica, Colegiado e NDE), a FACCREI EAD pautará 

suas políticas de ensino para os cursos de graduação na constante atualização curricular. 

Nesse sentido, a modalidade a distância, por conter componentes curriculares específicos, 

estreitamente relacionados às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC, 

demanda que sejam viabilizadas ferramentas que contribuam para o aperfeiçoamento do 

processo de ensino  e aprendizagem. 

Para a IES, o uso das TDIC representa uma oportunidade de redescobrir a natureza 

ímpar, insubstituível e altamente criativa da educação no processo de desenvolvimento 

humano e social. Levando em conta estas especificidades, a EAD compreenderá uma série de 

instrumentos educativos que tencionam viabilizar o ensino e a aprendizagem de seus 
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estudantes, disponibilizando Sistema Acadêmico para os alunos;  Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA e o Moodle com Cursos de Nivelamento e Atividades Extracurriculares. 

Na intenção de inovar e criar laços mais estreitos com seu corpo discente, a FACCREI 

EAD criará grupos de whattsapp e também grupos no Facebook para dinamizar o processo de 

interação entre alunos, tutores, docentes e coordenadores de curso. 

 

4.4.1.2 Seleção de Conteúdos 

 

Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas. Nessa seleção são observados alguns critérios gerais, 

entre os quais cabe destacar: 

 

I. A EAD é uma modalidade educacional que, para ser concretizada, exige o concurso 

de competências multidisciplinares. Isso significa dizer, que não basta o domínio de 

conhecimentos pedagógicos para que a concretização de ações de educação a 

distância seja bem sucedida e alcance os resultados esperados. Trata-se de uma 

ação educacional, na qual educadores e educandos ocupam espaços geográficos 

diferentes, exigindo que a comunicação entre eles aconteça de forma mediada; 

II. A mediação pedagógica e comunicacional acontece por meio de diferentes recursos 

didáticos. A mediação é pedagógica porque se fundamenta em uma concepção de 

educação e nas finalidades do processo ensino e aprendizagem. Ela é 

comunicacional porque envolve diferentes canais e modos de relação entre 

educadores e educandos, por exemplo, síncrona ou assíncrona, unidirecional ou 

multidirecional; receptiva ou interativa, individualizada ou socializada, entre outros; 

III. A forma de comunicação que, na EaD, se materializa por meio de um texto, de uma 

aula por videoconferência, de um vídeo temático ou pela interação do professor 

com o aluno ou dos alunos entre si. Se a comunicação é imprescindível na educação 

em geral, ela também o é, de forma especial, na EAD. Nesta, a comunicação é 

mediatizada e exige que o tratamento dos conteúdos e os recursos sejam 

adequados ao público, para que seja efetiva; 

IV. A dimensão tecnológica, na ação de EAD, engloba os recursos de comunicação, de 

processamento e de transmissão da informação. O domínio das tecnologias de 
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comunicação e de informação deve favorecer a seleção dos meios e o suporte 

adequado ao educando de modo a garantir seu acesso e sua permanência no 

processo educativo. 

 

Além disso, é preciso considerar que são essenciais à seleção dos conteúdos: 

 

 Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições regionais, 

guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem como 

considerando as expectativas dos diferentes segmentos sociais no que se refere à 

atuação dos profissionais da área; 

 Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos 

e pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões regionais, 

nacionais e internacionais do avanço científico-tecnológico e à universalidade do 

conhecimento; 

 Potencialidade para o desenvolvimento intelectual dos alunos, permitindo-lhes 

lidar com mudanças e diversidades de ordens diversas, e a busca, avaliação e 

seleção crítica de novas informações em diversificadas fontes; 

 Conteúdos estruturantes de diferentes campos de conhecimento, com maiores 

possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e 

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

crescentes de complexidade. 

 Disponibilizar material didático acessível e recursos de tecnologia assistiva. 

 

A cultura, os interesses e as características dos alunos também são critérios centrais 

considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos a serem 

oferecidos na modalidade EAD pela FACCREI EAD. 

 

4.4.1.3 Princípios Didático-Pedagógicos 

 

Uma das premissas básicas da Educação está relacionada ao fato de que ela é um 

processo em construção contínua, portanto, conforme a sociedade se modificar, faz-se 

necessário repensá-la, e, para tanto, exige-se flexibilidade, mobilidade e transformação. 
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A educação a distância permite a possibilidade de transformação, de romper o 

paradigma da educação presencial, pois educador e educando deixam de ocupar o mesmo 

espaço físico e nem sempre estão envolvidos, ao mesmo tempo, no processo ensino-

aprendizagem. O novo paradigma altera o espaço e o tempo da comunicação e isso não pode 

nem deve ser ignorado. Trata-se de uma significativa oportunidade de procurar superar os 

erros do passado e abrir espaço para novas conquistas, o que só será possível dentro de um 

novo paradigma educacional. 

A EAD permite a perspectiva de ler a realidade de forma não dogmática. Com a 

separação geográfica de educadores e educandos, seu traço mais característico, possibilita 

buscar e encontrar formas de educar transpondo os limites do tempo e do espaço. 

A metodologia de ensino e aprendizagem na educação a distância está comprometida 

com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito crítico e científico e com a 

formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria 

aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas para a criação e construção de conhecimentos, 

competências e habilidades. 

O professor passa, então, a desempenhar o papel de incentivador, garantindo 

situações que estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de orientador, 

auxiliando a formação de conhecimentos, competências e habilidades. 

Assim, os métodos e técnicas de ensino e aprendizagem são cuidadosamente 

selecionados e planejados pelo corpo docente da FACCREI EAD, observando-se a necessidade 

de propiciar situações que: 

 

I. viabilizem posicionamentos críticos; 

II. proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões; 

III. definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o saber 

pensar, não se reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas; 

IV. provoquem a necessidade de busca de informação; 

V. enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição; 

VI. otimizem a argumentação e a contra-argumentação para a comprovação de pontos 

de vista; 
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VII. dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros; 

VIII. desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade 

do conhecimento, a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas; 

IX. tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser 

retomado, superado e transformado em novos conhecimentos. 

 

A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a 

serem apenas copiados e reproduzidos, estimulando e facilitando a busca do conhecimento 

de forma autônoma, assim como o desenvolvimento de competências e habilidades 

requeridas ao perfil do egresso. 

Embora o currículo seja organizado por disciplinas, estas não são vistas como 

elementos estanques; caixinhas fechadas e compartimentas. Respeitando as especificidades 

de cada área, as disciplinas dialogam através de projetos interdisciplinares, nos quais os alunos 

têm a oportunidade de compreender e fazer, lançando mão de referências. 

Compondo o percurso curricular, são destinadas horas para a realização de atividades 

acadêmicas complementares e estágio curricular supervisionado, visando capacitação 

profissional, e que são consideradas da maior importância, pois asseguram um processo de 

conhecimento interdisciplinar e aperfeiçoam o processo de aprendizagem profissional. 

A concepção de currículo também se pauta nas Diretrizes Curriculares aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação que norteiam a formação do profissional competente e do 

cidadão para atuar em sua área, nos processos de transformação social e na criação de 

alternativas com potencial para enfrentar as problemáticas que emergem no mundo 

contemporâneo. 

Assim, o currículo dos cursos proporciona aos estudantes uma formação sólida, 

enfatizando conteúdos teórico-práticos, além de atividades complementares que ampliam o 

universo de formação, desenvolvendo habilidades e competências necessárias à atuação 

profissional e ampliando sua visão de mundo, mediante análise crítica e reflexiva dos 

problemas sociais e dos desafios inerentes ao exercício de sua profissão. 

A estrutura curricular para os cursos ofertados na modalidade de EAD segue um 

padrão organizado numa perspectiva inter e multidisciplinar, a partir da semestralidade em 

blocos temáticos, com seminários integradores ao final de cada semestre, possibilitando uma 

visão geral e integrada da abordagem semestral. 
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Além disso, são desenvolvidas, entre outros métodos e técnicas, as seguintes opções: 

aulas práticas, com exercícios simulados; atividades on-line, fórum de debate, vídeo-aulas, 

textos complementares, aulas de campo, com visitas orientadas; estudos de casos, projetos, 

oficinas, palestras, workshop, seminários, pesquisas bibliográficas e etc. 

 

4.4.1.4 Processo de Avaliação 

 

A Educação a Distância, em face de suas peculiaridades requer, no processo de 

avaliação da aprendizagem, tratamento específico tendo em conta: o seu objetivo 

fundamental em promover a autonomia do aluno no processo de aprendizagem; e a 

separação espacial entre alunos e professor - pelo menos durante grande parte do processo 

educacional. Por isso, torna-se fundamental o fortalecimento da relação interativa que 

sustente o diálogo permanente entre alunos, tutores e professores. 

Com base nestes pressupostos importa estabelecer uma rotina de observação, 

descrição e análise da produção do acadêmico, por meio do seu portfólio para verificar como 

os alunos utilizam o arsenal de conhecimentos para resolver questões relacionadas ao 

exercício da futura profissão. 

Os instrumentos utilizados para a avaliação podem ser os mais diversos, cabendo ao 

professor responsável pelo componente curricular estabelecê-los em acordo com objetivos 

traçados para a etapa da formação profissional. 

Entre os instrumentos que podem ser utilizados, destacam-se: 

 provas escritas, gráficas, seminários;  

 trabalhos práticos, inclusive extraclasse; 

 pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do professor; 

 relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 

 elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

 outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 

disciplina. 
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4.4.1.5 Instrumentalização dos processos metodológicos da FACCREI EAD 

 
Os cursos superiores EAD da FACCREI EAD foram pensados e projetados levando em 

conta um modelo de Educação a Distância que contemple a formação de profissionais aptos 

a atuar no âmbito educacional, em espaços formais e não formais, privados e públicos, 

planejando e executando práticas educativas calcadas em preceitos que oportunizem a 

reformulação de fundamentos teórico-metodológicos.  

Nesse sentido, toda a proposta parte do pressuposto de que o aluno é o centro da ação 

e produtor de conhecimento, possuindo papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem.  

As metodologias ofertadas aos alunos buscam, de forma contextualizada e priorizando 

o desenvolvimento ativo na aprendizagem, capacitar profissionais reflexivos e altamente 

capazes de agir em diferentes contextos sociais, de forma ética e profissional. 

Visando essa eminente demanda, na oferta dos cursos superiores EAD haverá o 

contato facilitado com toda a gestão pedagógica, bem como o acompanhamento e a avaliação 

serão constantes durante toda a graduação, que ainda terá à disposição do discente 

momentos para tutoria presencial no campus da instituição. 

A equipe responsável em promover o apoio das ações relacionadas ao planejamento 

e à efetivação da educação a distância na FACCREI é o Núcleo de Educação a Distância (NEAD). 

A equipe multidisciplinar do NEAD é composta pelos seguintes profissionais: 

a. Coordenador do NEAD: profissional responsável pela coordenação geral do 

sistema de gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas nos cursos 

a distância. 

b. Coordenador de Curso: profissional responsável pela coordenação de toda a 

equipe de docentes e de tutores do curso. Conduz, direciona e orienta os 

profissionais envolvidos no processo de EaD. Trabalha de forma integrada com o 

grupo, estimulando a reflexão crítica sobre os conteúdos e as demais ações. 

c. Professor tutor da Disciplina: profissional que faz o planejamento da ação 

pedagógica, interage e orienta os alunos nos momentos programados, com os 

tutores a distância e presenciais, se necessário; elabora os instrumentos de 

avaliação do aluno; efetua a correção das avaliações com a equipe de tutores a 

distância; organiza e participa de fóruns e chats; 
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d. Tutor a Distância: profissional especializado na área de atuação que trabalha 

diretamente com o Coordenador de Curso e o Professor da Disciplina. Auxilia os 

alunos no processo de ensino-aprendizagem e no uso das diversas tecnologias de 

informação e comunicação utilizadas. Atua como facilitador do contato entre o 

aluno, a FACCREI e o conteúdo, podendo mediar discussões com os professores 

das disciplinas. 

e. Tutor Presencial: profissional habilitado na área específica de atuação e com 

conhecimento tecnológico. Orienta os alunos com relação ao ambiente virtual de 

aprendizagem de forma síncrona ou não, auxilia-os na organização dos estudos; 

facilita a interação dos alunos; auxilia a realização dos estágios e das atividades 

complementares e esclarece os alunos quanto aos procedimentos acadêmicos. 

 

Os ambientes virtuais de aprendizado (AVA) são mecanismos que possibilitam o 

rompimento dos limites de espaços pedagógicos, indo ao encontro das novas demandas 

sociais, estreitamente ligadas ao uso de TIC. Por meio desses ambientes, é possível criar a 

integração do sistema educacional com as demais áreas da atividade humana, levando-se em 

conta que ambos geram conhecimentos relevantes. Os alunos podem, portanto, interagir, 

aprender e até mesmo ensinar, estando em qualquer lugar, no momento em que desejarem.  

Dessa forma, os cursos a distância que serão ofertados pela FACCREI EAD trazem 

ferramentas que auxiliam o aluno a se perceber como peça fundamental em seu processo de 

construção do conhecimento, a partir de uma dinâmica interacional múltipla.  

 

4.4.1.6 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

 

Por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem os alunos acessam os materiais 

didático-pedagógicos referentes ao seu curso, como: atividades on-line, fórum de debate, 

vídeo-aulas, textos complementares, tudo em consonância com o Projeto Pedagógico dos 

cursos, promovendo uma interação que permite uma maior integração entre professores, 

tutores e alunos. 

O acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem poderá ser feito por meio ao acesso 

ao Sistema Acadêmico. 
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Figura 2 – Página de acesso ao Portal AVA da FACCREI 

 

Fonte: FACCREI EAD (2017).  

 

Figura 3 – Página de acesso aos conteúdos 

 

Fonte: FACCREI EAD (2017).  
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Figura 4 – Modelo de Sala de Aula do AVA da FACCREI 

 

Fonte: FACCREI EAD (2017).  

 

4.4.1.7 Sistema Acadêmico 
 

O acesso ao Sistema Acadêmico é feito através do portal da FACCREI pelo site: 

faccrei.jacad.br. Nele o aluno  encontra todas as informações administrativas e financeiras 

referentes ao seu curso, como: grade curricular, boletim, situação financeira, contrato de 

prestação de serviços, dados cadastrais, atividades complementares, requerimento de 

serviços acadêmicos e demais informações. 

 

4.4.1.8 Plataforma Moodle 
 

A Plataforma Moodle é um ambiente de aprendizagem no qual estarão 

disponibilizados diversos materiais e conteúdos extracurriculares, a fim de complementar 

seus estudos. No Moodle será possível encontrar: 

 

 Cursos do Programa de Nivelamento: O Programa de Nivelamento tem como 

objetivo realizar testes e cursos para os alunos da graduação, possibilitando um 

nivelamento do conhecimento em patamar adequado para um melhor 
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desempenho e aproveitamento. Os Cursos de Nivelamento tencionam desenvolver 

ou intensificar o domínio de conhecimentos específicos de seus alunos em 

diferentes áreas de conhecimento.  

 

 Grupos de Iniciação Científica: A Iniciação Científica é um programa que visa 

atender alunos dos cursos de graduação, colocando-os em contato com 

grupos/linhas de pesquisa. Busca, também, proporcionar ao aluno, orientado por 

pesquisador experiente, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem 

como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa. 

 

Figura 5 – Página de acesso ao Moodle da FACCREI EAD 

 

Fonte: FACCREI EAD (2017). 
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Figura 6 – Modelo de cursos disponibilizados no Moodle da FACCREI EAD 

Fonte: FACCREI EAD (2017). 

 

Figura 7 – Modelo de cursos disponibilizados no Moodle da FACCREI EAD 

 

Fonte: FACCREI EAD (2017). 
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4.4.1.9 Processo de Interação entre estudantes, docentes e tutores 

 

O princípio da interação e da interatividade é fundamental para o processo de 

comunicação e devem ser garantidos no uso de qualquer meio tecnológico a ser 

disponibilizado. Tendo o aluno como centro do processo educacional, um dos pilares para 

garantir a qualidade de um curso a distância é a interatividade entre professores, tutores e 

alunos, processo esse facilitado pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação. 

Assim, os cursos a distância da FACCREI estão ancorados em um sistema de 

comunicação que permite ao aluno resolver, com rapidez, questões referentes ao material 

didático e seus conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação de aprendizagem como 

um todo, articulando o aluno com professores, tutores, colegas, Coordenadores de Curso e 

com os responsáveis pelo sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo. 

Para atender às exigências de qualidade nos processos pedagógicos são oferecidas e 

contempladas, prioritariamente, as condições de telecomunicação (telefone, fax, correio 

eletrônico, videoconferência, fórum de debate pela Internet, ambientes virtuais de 

aprendizagem, etc.), promovendo uma interação que permite uma maior integração entre 

professores, tutores e alunos. 

Da mesma forma que a interação entre professor-aluno, tutor-aluno e professor-tutor 

é privilegiada e garantida, a relação entre colegas de curso é fomentada, contribuindo para 

evitar o isolamento e manter um processo instigante, motivador de aprendizagem, facilitador 

de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de respeito e de solidariedade ao outro, 

possibilitando ao aluno o sentimento de pertencimento ao grupo. 

Em atendimento as exigências legais, os cursos a distância da FACCREI preveem 

momentos de encontros presenciais, cuja frequência é determinada pela natureza da área do 

curso oferecido e pela metodologia de ensino utilizada. Não obstante isso, no início do 

processo será realizado um encontro presencial para que os alunos conheçam professores, os 

tutores e seus colegas, facilitando, assim, contatos futuros a distância. 

 

4.4.2 Políticas de Pesquisa, Investigacão Científica, Tecnológica, Artística, Cultural e estímulo 

à produção discente e à participação em eventos 

 
Entendemos pesquisa como sendo um conjunto de ações que visam a descoberta de 
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novos conhecimentos, consistindo em um dos pilares da atividade acadêmica. Pesquisar 

implica distanciar-se da reprodução acrítica de práticas tradicionais, requer pôr em jogo 

processos reflexivos nos quais a interação social e as atividades metacognitivas se fortalecem. 

Uma visão da investigação como esta é, portanto, um instrumento potente para orientar e 

favorecer o avanço da ciência e o desenvolvimento profissional (PIZZATO et al., 2000). 

Uma das metas da FACCREI EAD será desenvolver atividades de investigação científica, 

promovendo ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas às atividades de 

ensino e extensão. A investigação científica será desenvolvida como princípio educativo, 

cultural e científico, integrada ao ensino e à extensão. 

As atividades de investigação científica estarão voltadas para a resolução de problemas 

e de demandas da comunidade na qual a IES está inserida; e alinhadas a um modelo de 

desenvolvimento que privilegie, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade 

de vida. 

São objetivos das Políticas de Pesquisa, Investigaão Científica, Tecnológica, Artística e 

Cultural: 

 

 Reafirmar a investigação científica como processo acadêmico definido e efetivado 

em função das exigências da realidade na formação do estudante, na qualificação 

do docente e no intercâmbio com a sociedade, o que implica relações multi, inter 

ou transdisciplinares e interprofissionais; 

 Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional e às 

demandas da sociedade; 

 Valorizar os projetos de investigação científica interinstitucionais sob a forma de 

consórcios, redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional 

e internacional; 

 Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; 

 Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as 

produções intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, 

anais, monografias e livros; 

 Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates 

de temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas 
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semelhantes. 

 

4.4.2.1 Ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente e discente 

 

De acordo com o seu Regimento, a investigação científica será incentivada pela 

FACCREI EAD por todos os meios ao seu alcance, principalmente através: 

 

 do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico em qualquer 

atividade didático-pedagógica; 

 da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, 

documentação e divulgação científica; 

 da formação de pessoal em cursos de pós-graduação; 

 da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de determinados 

projetos; 

 da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa;  

 do intercâmbio com instituições científicas; 

 da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, 

seminários e encontros. 

 do convênio com outras instituições de ensino superior, a fim de fomentar trocar 

de saberes e inserção de alunos em Grupos de Pesquisa. 

 Criação de Grupos de Estudos de Iniciação Científica com inscrições abertas para 

todos os estudantes da FACCREI EAD, que podem, por meio do AVA Moodle, 

receber orientações no que diz respeito à pesquisa científica e à elaboração de 

Projetos de Pesquisa. 

 

As atividades de investigação científica são coordenadas pelo Departamento de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós Graduação – DEPE. O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Pós Graduação - CEPE aprova as atividades de investigação científica nos aspectos relativos 

à sua organização, administração, funcionamento e financiamento. 

O financiamento das atividades de investigação científica inclui recursos próprios da 

FACCREI EAD ou de terceiros, captados junto a organizações da região, públicas e privadas. 

Para financiamento de projetos, a seleção contempla, entre outros, os seguintes critérios 



62 
 

 

gerais: 

 

I. relevância do tema proposto; 

II. concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários 

existentes; 

III. cronograma de trabalho. 

 

A FACCREI EAD estimula a inserção de temas científicos, tecnológicos, artísticos e 

culturais, da área dos cursos ou de temas transversais, na agenda dos veículos de comunicação 

através de informações veiculadas em noticiário impresso, televisivo, radiofônico ou pela 

Internet; contribuindo com a democratização do conhecimento científico, facilitada pelo uso 

de uma linguagem acessível à maioria, levando-se em consideração o entendimento de que o 

acesso às informações científicas e tecnológicas pode contribuir com melhoria da qualidade 

de vida e com a tomada de decisões. 

É fundamental o desenvolvimento e a participação em atividades de extensão, ações 

comunitárias, promoção e participação em concursos, eventos, reuniões científicas e 

culturais, seminários, congressos etc... 

A FACCREI EAD oferecerá apoio para a participação de alunos e docentes em eventos 

como congressos, encontros, seminários e etc. Para tanto, divulga agenda de eventos 

relacionados às áreas dos cursos ministrados e oferece auxílio financeiro para alunos que 

participarem na condição de expositor/apresentador. 

A FACCREI EAD realizá regularmente atividades dessa natureza envolvendo toda a 

comunidade acadêmica e membros da comunidade externa. Com vista à consolidação dos 

objetivos institucionais, a FACCREI EAD promoverá atividades extracurriculares tais como: 

semanas de estudo, semanas acadêmicas, seminários, palestras, jornadas e ciclos de 

atualização profissional, dentre outras. As atividades extracurriculares são atividades 

institucionais relacionadas às áreas dos cursos oferecidos e visam a integração da comunidade 

acadêmica, além de complementar a formação interdisciplinar discente. 

Além disso, apoiará a divulgação de trabalhos de autoria dos seus alunos e docentes, 

mediante incentivos para publicação em canais próprios ou de terceiros e realização de 

eventos para exposição dos mesmos. 
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A FACCREI EAD oferecerá orientação acadêmica no que diz respeito à vida acadêmica 

e à aprendizagem. Quanto à vida acadêmica, os atendimentos presenciais serão feitos nos 

polos EAD pelos tutores presenciais, que atendem aos pedidos dos alunos o mais rápido 

possível, em cumprimento aos prazos estabelecidos. Já os atendimentos de apoio pedagógico 

ao discente via telefone e internet serão realizados pelos tutores online, equipe que estará 

instalada na sede da FACCREI EAD. 

 Será oferecida ainda, na sede, orientação ao discente que apresenta problemas 

psicopedagógicos que afetam a sua aprendizagem. Para tanto, a FACCREI EAD conta com o 

Serviço de Apoio Psicopedagógico. 

 

4.4.2.1 Ações acadêmico-administrativas das Políticas de Pesquisa, Investigacão Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural 

 

As ações acadêmico-administrativas das Políticas de Pesquisa, Investigacão Científica, 

Tecnológica, Artística e Cultural, assim como aquelas das Políticas de Ensino, relacionam-se 

diretamente aos resultados das Avaliações Internas e Externas da FACCREI EAD, para tanto, a 

IES constituiu sua Comissão Permanente de Avaliação – CPA. 

A CPA da FACCREI EAD atuará visando criar mecanismos de avaliação que objetivam 

trazer como resultados pontos positivos da IES, bem como necessidades de planejamento e 

melhoria. 

O desenvolvimento de pesquisas de cunho científico, técnológico, artístico e cultural 

será desenvolvido, a partir de projetos transversais – de pesquisa e extensão – que poderão 

ocorrer in loco tanto na sede quanto nos polos EAD da FACCREI EAD, e, conforme as demandas 

que surgirão ao decorrer da vigência deste PDI, a coordenação do Núcleo de Educação a 

Distância, em conjunto com as coordenações de curso, desenvolverão ações voltadas para a 

apropriação, por parte dos estudantes, da faculdade enquanto espaço de criação e recriação 

contínuo de ideias e ideais. Dessa maneira, será papel da FACCREI EAD atuar como mola 

propulsora para a difusão de diferentes formas de conhecimento.  

 
4.4.3 Políticas de Extensão 

 
A Extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma 
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indissociável ao ensino e à pesquisa, enseja a relação transformadora entre a FACCREI e a 

sociedade.  

Compreende ações culturais, artísticas, desportivas, científicas e tecnológicas que 

envolvam a comunidade interna e externa.  

As ações de extensão são uma via de mão dupla por meio da qual a sociedade é 

beneficiada através da aplicação dos conhecimentos dos docentes, discentes e técnicos-

administrativos e a comunidade acadêmica se retroalimenta, adquirindo novos 

conhecimentos para a constante avaliação e revigoramento do ensino e da pesquisa.  

Deve-se considerar, portanto, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento 

regional sustentável como tarefas centrais a serem cumpridas, atentando para a diversidade 

cultural e defesa do meio ambiente, promovendo a interação do saber acadêmico e o popular.  

São exemplos de atividades de extensão: eventos, palestras, cursos, projetos, 

encontros, visitas técnicas, entre outros. 

 

4.4.3.1 Ações acadêmico-administrativas das Políticas de Extensão 

 

As ações acadêmico-administrativas das Políticas de Extensão,  assim como aquelas 

das Políticas de Pesquisa, Investigacão Científica, Tecnológica, Artística e Cultural, e das 

Políticas de Ensino, relacionam-se diretamente aos resultados das Avaliações Internas e 

Externas da FACCREI EAD, para tanto, a IES constituiu sua Comissão Permanente de Avaliação 

– CPA, conforme Portaria Normativa n.º xxx. 

A CPA da FACCREI EAD atuará visando criar mecanismos de avaliação que objetivam 

trazer como resultados pontos positivos da IES, bem como necessidades de planejamento e 

melhoria. 

A FACCREI EAD entende que é necessário haver coerência entre sua Missão 

Institucional e sua real atuação educacional. Sendo assim, o desenvolvimento humano, 

profissional e social dar-se-á não apenas com base no ensino ofertado, mas também a partir 

de iniciativas que possibilitem que os alunos tornem-se agentes de transformação. Nesse 

sentido, é papel da IES desenvolver ações que envolvam a tanto a comunidade acadêmica 

como também a comunidade ao seu redor. 

Para tanto, a Extensão apresenta-se como uma oportunidade de disponibilizar ao 

público externo à FACCREI EAD o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa 
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desenvolvidos dentro dos limites que cerceiam a instituição, tanto os físicos bem como os 

tecnológicos. Essa ação produz um novo conhecimento a ser trabalhado e articulado. 

A FACCREI, em sua modalidade presencial, desenvolve uma série de Projetos e 

Programas de Extensão, direcionados ao atendimento de demandas específicas da 

microrregião na qual se encontra. 

Dessa forma, também a FACCREI EAD, tanto a sede quanto seus polos EAD, a partir das 

linhas consideradas prioritárias, e sob a liderança de seus docentes e coordenadores de curso, 

construirão projetos que tem o propósito de integrar de forma social e dialógica a tríade 

ensino/pesquisa/extensão, potencializadas pela construção das parcerias externas.  

 

4.4.4 Políticas de Inclusão Social 

 
A política de inclusão social estabelecida pela FACCREI tem como objetivo principal 

proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente discriminados, 

tendo como perspectiva básica os direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos. 

A educação inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. 

Implica não apenas o acesso à educação, mas principalmente, a permanência na Instituição 

de pessoas deficientes, sem qualquer tipo de discriminação. Exige o atendimento, em 

condições igualitárias a despeito das características, desvantagens ou dificuldades que essas 

pessoas possam apresentar. 

A proposta de inclusão social tenciona promover o sentimento de pertencimento à 

Comunidade Acadêmica da FACCREI tanto do aluno como do servidor com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades por superdotação, pela 

sensibilização e combate às barreiras atitudinais. 

Entre os principais fundamentos da FACCREI destaca-se: 

I. Ampliar a inclusão na FACCREI de pessoas com deficiência e/ou com 

necessidades especiais. 

II. Estimular a inclusão de pessoas com deficiência e/ou com necessidades 

especiais nos Programas de Pós-Graduação. 

III. Assegurar a reserva de vagas em programas de bolsas e estágio não 

obrigatórios instituídos pela própria FACCREI EAD.  

IV. Manter a oferta da Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos alunos surdos e 
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deficientes auditivos. 

V. Estimular oferta e a produção de material didático acessível para deficientes.  

VI. Oferecer atendimento diferenciado aos alunos com deficiência.  

VII. Propiciar formação para atuação qualificada no apoio à vida acadêmica de 

discentes com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades.  

 

Além disso, uma das ações tem como enfoque oferecer capacitações em acessibilidade 

para servidores e discentes, visando o desenvolvimento de um trabalho sensível à realidade 

do deficiente. 

Ao adotar políticas de educação inclusiva voltadas para pessoas deficientes, busca-se 

possibilitar o acesso e a permanência de alunos que apresentam alguma deficiência. Para 

tanto, a IES desenvolve um trabalho constante para o cumprimento dos requisitos legais de 

acessibilidade, conforme determinação da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e do Decreto nº 5.296/2004 e do 

Decreto nº 5.626/2005, que a regulamentam. 

 

4.4.5 Políticas de Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social 

 

O trabalho a ser desenvolvido pela FACCREI EAD na área educacional reflete o seu 

compromisso com a responsabilidade social. A Instituição tem como componentes da sua 

função social, entre outros: 

 

I. a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus estudantes e dos serviços 

prestados; 

II. a permanente promoção de valores éticos; 

III. a realização de programas de incentivos à comunidade acadêmica e externa; 

IV. o estabelecimento de parcerias com instituições públicas. 

 

O tema será inserido nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nas atividades de 

ensino estão incluídas, sempre que pertinente, no conteúdo dos componentes curriculares, 
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temas de responsabilidade social. Além disso, serão realizados cursos e eventos diversos 

versando sobre a temática. 

As atividades de pesquisa serão voltadas para a resolução de problemas e de 

demandas da comunidade na qual a sede e os polos estão inseridaos, fortalecendo o 

compromisso institucional com o desenvolvimento regional. 

Na extensão, a FACCREI EAD buscará desenvolver atividades sobre temas relevantes 

que tenham impacto de melhoria na sociedade quanto à inclusão social; desenvolvimento 

econômico e social; defesa do meio ambiente e memória cultural. 

Assim, com a inserção de componentes curriculares relacionados ao tema 

responsabilidade social nas matrizes de seus cursos, a realização interna de eventos (sede e 

polos) e a participação em eventos externos, o desenvolvimento de programas e projetos 

sobre a temática, a FACCREI EAD buscará avançar no seu papel de formadora de profissionais 

competentes e cidadãos éticos e responsáveis, comprometidos com o desenvolvimento sócio-

econômico regional. 

A FACCREI EAD, tanto na sede quanto em seus polos firmará parcerias (Poder Público, 

ONGs, etc.) para o desenvolvimento de programas e projetos integrados aos cursos de 

graduação, atendendo a famílias socialmente carentes dos municípios e região onde se 

encontra.  

Essa inte-relação da FACCREI EAD com a sociedade contribuirá, certamente, para o 

desenvolvimento regional, para capacitar profissionais éticos, com responsabilidade social, 

mediante estratégias voltadas para a empregabilidade e para os campos da atuação 

profissional, configurados a partir das necessidades sociais. 

A proposta de inclusão social da FACCREI EAD fundamenta-se, prioritariamente, na 

maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus 

cursos, sem comprometimento do critério de mérito como legitimador desse acesso. Dessa 

forma, a inclusão social não se refere apenas à questão racial e, por esta razão, tem de ser 

vista de forma mais abrangente, envolvendo padrão econômico e necessidades especiais. 

A FACCREI EAD adotará, ainda, políticas de educação inclusiva voltadas para pessoas 

deficientes, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que apresentam alguma 

deficiência. 
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4.4.6 Políticas afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-

racial 

 
A FACCREI EAD visa aderir ao Programa Universidade para Todos - ProUni, política 

pública de ação afirmativa, viabilizando mais um mecanismo de inserção e manutenção de 

alunos de baixa renda sem diploma de nível superior. Nesse contexto, serão oferecidas cotas 

para afrodescendentes, indígenas e deficientes, enfrentando o desafio de romper ciclos de 

pobreza, agravados pelo não acesso à educação superior. 

O ProUni reservará bolsas na FACCREI EAD às pessoas com deficiência e aos 

autodeclarados indígenas, pardos ou negros. O número de bolsas destinadas aos cotistas é 

proporcional ao percentual de cidadãos negros, pardos e indígenas na região, de acordo com 

os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Adicionalmente, nas atividades de ensino, nas atividades de investigação científica e 

nas atividades de extensão, a FACCREI EAD cumprirá as exigências das Diretrizes Curriculares 

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

Afro-Brasileira, Africana e Indígena - Lei nº 9.394/1996, com a redação dada pelas Leis nº 

10.639/2003 e n° 11.645/2008; e da Resolução CNE/CP n° 01/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP nº 03/2004; e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - Parecer 

CNE/CP n° 08/2012, Resolução CNE/CP n° 01/2012. 

Com o objetivo de divulgar e produzir conhecimentos, bem como de atitudes, posturas 

e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 

valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira, a FACCREI EAD 

incluiu nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito 

aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 

Os cursos ministrados pela FACCREI EAD privilegiam a formação profissional do 

graduando, considerando as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de 

gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais 

aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou 

cada grupo social. 
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Conforme estabelecido na Resolução CNE/CP n° 01/2012, a Educação em Direitos 

Humanos, de modo transversal, foi considerada na construção deste PDI e PPI e dos PPCs dos 

cursos da FACRREI EAD, no ensino, na extensão, bem como nos diferentes processos de 

avaliação. A Resolução CNE/CP n° 01/2012 estabeleceu, ainda, que 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;  

III. de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. 

 

A FACCREI EAD adota ainda políticas de educação inclusiva voltadas para pessoas 

deficientes, possibilitando o acesso e a permanência de alunos que apresentam alguma 

deficiência. Para tanto, está empenhada em promover o cumprimento dos requisitos legais 

de acessibilidade, conforme determinação da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e do Decreto nº 5.296/2004 e do 

Decreto nº 5.626/2005, que a regulamentam. 

Os resultados de cada uma das ações que serão desenvolvidas para a defesa e 

promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial serão divulgados por meio do site 

institucional da FACCREI EAD, na aba Projetos Institucionais. 

 

4.4.7 Políticas de diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e de 

patrimônio cultural 

 

As atividades de ensino, extensão e de gestão que seão desenvolvidas na FACCREI EAD 

contemplarão a responsabilidade social e o estímulo à cultura em seus valores, especialmente 

no que se refere à sua contribuição para a inclusão, o desenvolvimento econômico e social, a 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

As atividades de iniciação artística e cultural, a defesa do patrimônio artístico e a 

difusão das produções discentes serão regidas na IES pelos seguintes princípios: 

 Liberdade de expressão, criação e fruição; 
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 Respeito à diversidade cultural; 

 Respeito aos direitos humanos; 

 Direito de todos à arte e à cultura; 

 Direito à memória e às tradições; 

 Responsabilidade socioambiental; 

 Valorização da produção artística e da cultura como atividades acadêmicas e 

vetores do desenvolvimento sustentável. 

 

Em consonância com os objetivos do Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010), 

a FACCREI EAD implementará ações no sentido de: 

 Reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional e brasileira; 

 Proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial 

regional; 

 Valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais; 

 Propiciar o acesso à arte e à cultura; 

 Estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional; 

 Estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos; 

 

 Estimular a sustentabilidade socioambiental; 

 Reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de 

seus detentores. 

 

Para o período de vigência deste PDI, a FACCREI EAD desenvolverá ações de estímulo 

às participações docentes e discentes em atividades de ensino, investigação cientifica e 

extensão, e em eventos culturais e artísticos, internos e externos; envolvendo aspectos de 

diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. 

Os resultados de cada uma das ações que serão desenvolvidas para diversidade, meio 

ambiente, memória cultural, produção artística e de patrimônio cultural serão divulgados por 

meio do site institucional da FACCREI EAD, na aba Projetos Institucionais. 
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4.4.8 Políticas de Educação Ambiental e de Desenvolvimento Nacional Sustentável 

 

A Educação Ambiental será uma dimensão da educação profissional, atividade 

intencional da prática social, que deverá imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental. 

Na FACCREI EAD a Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, o cuidado com a comunidade de 

saúde e vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e 

construído. A IES adotará uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a 

sociocultura, a saúde, a produção, o trabalho e o consumo, superando a visão despolitizada, 

acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de 

ensino. 

A partir do que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, e com base em práticas comprometidas 

com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos valores da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade e 

educação como direito de todos e todas, são princípios da Educação Ambiental na FACCREI 

EAD: 

 

I. totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, estudos 

e produção de conhecimento sobre o meio ambiente; 

II. interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque humanista, democrático e participativo; 

III. pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

IV. vinculação entre ética, educação, saúde, trabalho e práticas sociais na garantia de 

continuidade dos estudos e da qualidade social da educação; 

V. articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 

desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas 

dimensões locais, regionais, nacionais e globais; 

VI. respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, racial, 

social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o valor da 
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multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania 

planetária. 

 

O tratamento pedagógico dos currículos deverá ser diversificado, permitindo 

reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e culturais dos 

estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias e de respeito à saúde 

e ao meio ambiente.  

A Resolução CNE/CES nº 2, de 15 de junho de 2012, estabeleceu que a inserção dos 

conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da educação superior pode 

ocorrer: 

I. pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; 

II. como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 

III. pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares. 

 

A importância crescente da educação superior tem sido reconhecida mundialmente, 

não apenas em função do valor instrumental da formação acadêmico-profissional e das 

atividades de investigação científica e tecnológica em saúde e meio ambiente para o 

desenvolvimento nacional sustentável, mas por sua contribuição decisiva para uma formação 

ética e cultural mais ampla da cidadania democrática. A formação superior é considerada 

primordial para a diminuição de desigualdades e promoção de justiça social, estratégica para 

a produção de riqueza do País e o desenvolvimento sustentável. 

Fazer da FACCREI EAD um espaço de maior inclusão e equidade social, como 

perspectiva de democratização e impacto na economia e na sociedade, requer definir políticas 

de equidade, possibilitar novos mecanismos de apoio aos estudantes e analisar criticamente 

a formação proposta, e ações que envolvam a (as): 

 Estratégias de promoção de equidade, garantindo acesso para estudantes de baixa 

renda e para segmentos da população com menor ingresso, tais como indígenas, 

negros, pessoas com necessidades educacionais especiais, residentes em zonas 

rurais e apartadas. A integração destes grupos à Instituição é elemento-chave do 
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seu processo emancipatório, como oportunidade de formação pessoal e também 

coletiva; 

 O apoio ao estudante em sua trajetória formativa, em especial, os procedentes dos 

segmentos sociais de menor renda, como atividades de nivelamento, apoio 

psicopedagógico etc.; 

 A permanente atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), atendendo 

às exigências da legislação educacional e de modo a construir novos modelos 

educacionais, programas e alternativas de trajetórias que facilitem o acesso ao 

conhecimento. De outra forma, a atenção às demandas dos estudantes torna 

necessária à diversificação das estruturas acadêmicas. 

 

Com a inserção, na matriz curricular de seus cursos, de componentes curriculares ou 

conteúdos relacionados ao tema responsabilidade social, desenvolvimento econômico 

regional, desenvolvimento nacional sustentável, melhoria da infraestrutura urbana/local, 

saúde, melhoria das condições/qualidade de vida da população e desenvolvimento de 

projetos e ações de inovação social, a IES buscará avançar no seu papel de formadora de 

profissionais competentes e cidadãos éticos e responsáveis, comprometidos com o 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

 
4.4.9 Políticas de Educação a Distância 

 

A política de educação a distância da FACCREI EAD foi estabelecida em consonância 

com a sua missão institucional, uma vez que, a oferta de educação superior, na modalidade 

de educação a distância, constitui-se em importante estratégia para ampliar as oportunidades 

de acesso à educação e assegurar o direito a estudar sem fronteiras. A FACCREI EAD reconhece 

a relevância da contribuição sócio-político-econômica que esta modalidade de oferta de 

ensino confere à concretização de maiores oportunidades de igresso na educação, 

minimizando os efeitos da exclusão social. 

As inúmeras possibilidades que advém a partir da introdução e utilização das novas 

tecnologias digitais da comunicação e da informação - TDIC, fizeram com que a educação a 

distância despontasse como oportunidade para incrementar o atendimento às demandas 
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educacionais da população e da sociedade, bem como se constituísse numa alternativa às 

exigências de natureza social e pedagógica atuais. 

A FACCREI EAD elegeu a modalidade da educação a distância para oferecer condições 

de atendimento às novas demandas por ensino superior de modo ágil, célere e 

qualitativamente superior, tendo por base a compreensão de que a educação a distância 

constitui uma modalidade não convencional de educação, capaz de atender com grande 

perspectiva de eficiência, eficácia e qualidade aos anseios de universalização do ensino e, 

também, como meio apropriado à permanente atualização dos conhecimentos gerados de 

forma cada vez mais intensa pela ciência e cultura humana. 

Esta modalidade de ensino promove grandes benefícios sociais, porque não se limita a 

uma mudança quantitativa, mas também qualitativa, por meio de programas e pessoal 

preparados técnica e pedagogicamente para a utilização das novas tecnologias educacionais: 

interação dos alunos coordenados por “tutores educacionais” e um corpo docente titulado 

formado por especialistas na área. 

A educação a distância é um recurso de incalculável importância como modo 

apropriado para atender a grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras 

modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da 

ampliação da clientela atendida. 

Com o objetivo de ampliar e diversificar as atividades de ensino de graduação e pós-

graduação, assim como ampliar o acesso ao ensino superior, a FACCREI implantará cursos na 

modalidade EAD. O setor responsável por apoiar todas as ações relacionadas ao planejamento 

e efetivação dessa modalidade na Instituição será o Núcleo de Educação a Distância (NEAD). 

A equipe multidisciplinar do NEaD será composta por professores especializados em 

diversas áreas, entre eles, profissionais das diferentes tecnologias da informação e da 

comunicação, parceiros nos projetos pedagógicos para a oferta disciplinas e/ou cursos a 

distância. 

Com relação a esta modalidade de educação, a FACCREI reforça seu compromisso ético 

com o desenvolvimento do País, aderindo à política de inclusão sócio-educacional com um 

olhar no futuro da educação mediada por tecnologias inovadoras e outro olhar nas 

experiências bem sucedidas nessa modalidade educacional. 
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A preparação dos programas de EAD na FACCREI EAD, tendo como base os referenciais 

da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação, leva em consideração a 

definição de dez itens básicos, quais sejam:  

1. integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o ensino 

superior como um todo e para os cursos especificamente;  

2. desenho do projeto: a identidade da educação a distância;  

3. equipe profissional multidisciplinar;  

4. comunicação/interatividade entre professor/tutor e aluno;  

5. qualidade dos recursos educacionais;  

6. infra-estrutura de apoio;  

7. avaliação de qualidade contínua e abrangente;  

8. convênios e parcerias;  

9. edital e informações sobre o curso a distância;  

10. custos de implementação e manutenção do curso a distância. 

 

Cabe destacar que o uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais 

especificamente, à educação a distância estará apoiado em uma filosofia de aprendizagem 

que proporciona aos alunos a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 

compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o conhecimento. 

O corpo discente terá acesso ao professor-tutor, que acompanhará diretamente seu 

percurso ao longo do curso. Cada professor-tutor será responsável por um grupo de alunos, 

assim será possível garantir o atendimento a todos. 

A qualidade dos cursos a distância depende em grande parte da qualidade da tutoria. 

Assim, a seleção, a capacitação, o acompanhamento e a avaliação dos professores-tutores são 

consideradas atividades estratégicas. Na prática, essa qualidade deve traduzir-se no domínio 

das disciplinas ministradas, na capacidade de organizar e orientar didaticamente o processo 

de ensino-aprendizagem a distância e na utilização das ferramentas tecnológicas que lhe 

servem de instrumento. 

Os professores-tutores desempenham primordialmente o papel de facilitador, 

mediador ou mentor do processo de aprendizagem dos alunos. Grande parte do trabalho do 

professor-tutor consiste em orientar a realização de tarefas, responder mensagens corrigir 
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trabalhos e provas. Mais especificamente, o professor-tutor desempenhará as seguintes 

funções: 

 Funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão, focalizando ou propondo 

questões; moderar reuniões on-line; responder às dúvidas dos alunos; comentar, 

questionar, criticar, aprofundar idéias, relacionando-as ao conteúdo 

disponibilizado na disciplina; articular teoria e prática, através da aplicação de 

estudos de caso; compartilhar experiências; sugerir possibilidades de 

aprofundamento dos conteúdos e indicar/fornecer materiais complementares; 

utilizar estratégias de facilitação e fixação da aprendizagem, propondo, 

eventualmente, exercícios adicionais; acompanhar a participação dos alunos. 

 Funções sociais: enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à 

aprendizagem; contribuir para a criação de um ambiente favorável, valorizando e 

encorajando a participação; promover a interação e colaboração entre os alunos. 

 Funções administrativas: estabelecer e/ou focar os objetivos das discussões; 

distribuir papéis e responsabilidades nas atividades, orientando os grupos; agendar 

as atividades; esclarecer procedimentos e regras de trabalho, tirando dúvidas 

sobre a disciplina; acompanhar evasão e participação da turma; avaliar os trabalhos 

e atribuir notas; registrar as notas finais dos alunos. 

 Funções técnicas: orientar alunos na forma de submeter trabalhos, acessar 

conteúdos e enviar mensagens; encaminhar questões de problemas técnicos sobre 

uso da plataforma e ferramentas de aprendizagem para o suporte técnico. 

 

Visto que o processo ensinar-aprender na educação a distância não ocorre de forma 

simultânea e nem em espaços necessariamente compartilhados por alunos e professores, as 

propostas de ensino nessa modalidade serão mediadas através de materiais didáticos. 

Na elaboração do material didático para uso a distância buscar-se-á integrar as 

diferentes mídias e explorar a convergência das tecnologias, sempre na perspectiva da 

construção do conhecimento e da possibilidade de interação entre os diversos atores. A 

elaboração dos materiais didáticos estará sob a responsabilidade da equipe multidisciplinar 

do NEAD. A equipe multidisciplinar será integrada por professores especializados em diversas 

áreas (especialistas nos conteúdos das disciplinas, organizadores de materiais didáticos, 

programadores visuais e revisores de língua portuguesa), assim como profissionais das 
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diferentes tecnologias da informação e da comunicação, parceiros nos projetos pedagógicos 

para a oferta de cursos a distância. 

Os materiais produzidos serão avaliados por especialistas em conteúdo e em 

elaboração de material para a educação a distância. Será realizado, também, um pré-teste 

com usuários que apresentem características semelhantes às da população-alvo. 

A interação é um componente fundamental no processo de construção do 

conhecimento. Desta forma, o ensino a distância na FACCREI EAD estará ancorado em um 

sistema de comunicação que permitirá ao aluno resolver, com rapidez, questões referentes 

ao material didático e seus conteúdos, assim como aspectos relativos à orientação de 

aprendizagem como um todo. Este sistema promoverá ainda a articulação do aluno com os 

professores, os colegas, o Coordenador de Curso e com os responsáveis pelo sistema de 

gerenciamento acadêmico e administrativo. 

Da mesma forma que a interação professor-aluno deve ser privilegiada e garantida, a 

relação entre colegas de curso, principalmente em um curso a distância, é uma prática muito 

valiosa, capaz de contribuir para evitar o isolamento e manter um processo instigante, 

motivador de aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e de atitudes de respeito e de 

solidariedade ao outro, possibilitando ao aluno a sensação de pertencer ao grupo. 

Serão previstos momentos de encontros presenciais. Sua frequência será determinada 

pela natureza da área do curso oferecido e pela metodologia de ensino utilizada. Não obstante 

isso, no início do processo será realizado um encontro presencial para que os alunos 

conheçam professores/tutores, técnicos de apoio e seus colegas, facilitando, assim, contatos 

futuros a distância. 

Pelo seu caráter diferenciado e pelos desafios que enfrenta o ensino na modalidade a 

distância, este será acompanhado e avaliado em todos os seus aspectos, de forma sistemática, 

contínua e abrangente. Dessa forma, a proposta de avaliação concebida pela Instituição 

contemplará duas dimensões, quais sejam:  

1. a que diz respeito ao aluno e; 

2. a que se refere ao curso e à Instituição como um todo no contexto do curso, 

incluindo os profissionais que nele atuam, ou seja, a auto-avaliação. 
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Além de mobilizar recursos humanos e educacionais, a implantação do ensino a 

distância exigirá a montagem de infra-estrutura material proporcional ao número de alunos, 

aos recursos tecnológicos envolvidos e à extensão do território a ser alcançada. 

A infraestrutura material refere-se aos equipamentos de televisão, fotografia, 

impressoras, linhas telefônicas, inclusive dedicadas para Internet e serviços 0800, fax, 

equipamentos para produção audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em 

rede e/ou stand alone e outros. A FACCREI EAD oferecerá centros de documentação e 

informação ou midiatecas para prover suporte a alunos e professores. 

Os pólos de apoio presencial podem ser considerados como uma estrutura para a 

execução descentralizada de algumas das funções didático-administrativas do curso oferecido 

a distância. Isso significa, fundamentalmente, um local estruturado de modo a atender 

adequadamente os alunos dos cursos a distância. Será o local onde o aluno terá acesso à 

biblioteca, laboratório de informática (por exemplo, para acessar os módulos de curso 

disponíveis na Internet), receberá atendimento de tutores, assistirá aulas, realizará práticas 

de laboratórios, provas, etc. Em síntese, o pólo é o “braço operacional” da instituição de 

ensino superior na cidade do estudante ou mais próxima dele. 

A característica básica da educação a distância é o estabelecimento de uma 

comunicação de dupla via, na medida em que professor/tutor e aluno não se encontram 

juntos na mesma sala requisitando, assim, meios eficientes que possibilitem a comunicação 

entre ambos. 

A educação a distância pressupõe um processo educativo sistemático e organizado que 

exige não somente a dupla via de comunicação, como também a instauração de um processo 

continuado, onde os meios ou os multimeios devem estar presentes na estratégia de 

comunicação. A escolha de determinado meio ou multimeios vem em razão do tipo de 

público, custos operacionais e, principalmente, eficácia para a transmissão, recepção, 

transformação e criação do processo educativo. 

A FACCREI EAD iniciará suas atividades nessa área, após o credenciamento institucional 

para a oferta de educação a distância, cujo processo se encontra tramitando no Ministério da 

Educação. O Núcleo de Educação a Distância coordenará toda a atividade relacionada à 

educação a distância. Toda a infra-estrutura acadêmica e física já foi disponibilizada nos pólos 

de apoio presencial, solicitados por ocasião do credenciamento. 
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4.4.10 Políticas de atendimento aos discentes 

 

As Políticas de atendimento aos discentes contemplam as Formas de Acesso aos cursos 

da FACCREI EAD, o Programa de Acolhimento e Permanência, Programa de Acessibilidade, 

Monitoria, Nivelamento, acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados e 

apoio psicopedagógico. 

 

4.4.10.1 Formas de Acesso 

 

As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento Geral da FACCREI EAD, no Título 

V – Dos Procedimentos Acadêmicos, Capítulos I, II, III e IV, envolvendo normas sobre processo 

seletivo, matrícula, transferência e aproveitamento de estudos. Seguem trechos do 

Regimento para elucidação das formas de acesso à FACCREI EAD: 

 

TÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS 

 

CAPÍTULO I 

DO INGRESSO, MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA 

 

SEÇÃO I 

Do Ingresso por Processo Seletivo 

 

Art. 74. O ingresso nos cursos de graduação se verifica por processo seletivo de acesso e deve 

abranger conhecimentos comuns a diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem 

ultrapassar esse nível de complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e 

sua aptidão intelectual para os estudos superiores.  

 

Art. 75. A forma de realização do processo de ingresso é anunciada por meio de edital 

publicado em local próprio da FACCREI EAD, na sede e em seus polos EAD e não site 

institucional da IES, observadas as normas e a legislação vigente, do qual deve constar, dentre 

outras informações, os cursos e o número de vagas, o prazo de inscrição, a documentação 
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necessária, os critérios de classificação e desempate e outros esclarecimentos de interesse 

dos candidatos. 

 

Art. 76. Têm direito e preferência à matrícula dentro do limite de vagas ofertadas, os 

candidatos que atingirem o maior número de pontos. 

 

§1º No caso de empate na classificação, o desempate é feito, segundo os critérios aprovados 

pelo Conselho Superior. 

 

§2º As vagas oferecidas para cada curso são autorizadas pelo Conselho Nacional de Educação 

e se encontram registradas em anexo deste Regimento. 

 

Art. 77. Quando o número de candidatos classificados não preencher as vagas fixadas pode 

ser aberto novo processo seletivo, para preenchimento das vagas existentes, observada a 

legislação vigente. 

 

Parágrafo único. Após convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo de ingresso, 

restando vagas, estas podem ser preenchidas por portadores de diploma de graduação ou 

para transferência de alunos de outras instituições de educação superior. 

 

Art. 78. Dos instrumentos de avaliação para seleção não é concedido “vista” ou “revisão” e 

seus resultados, para efeitos de matrícula, são válidos apenas para o período letivo a que se 

destinam. 

 

Art. 79. Na ocasião da publicação do edital de abertura do processo seletivo para ingresso a 

FACCREI EAD deve informar aos interessados, através de catálogo, as condições de oferta dos 

cursos, incluindo os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 

requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis, critérios de avaliação, taxas e 

demais informações, conforme orientação do Ministério da Educação. 

 

Art. 80. As normas complementares à execução do processo seletivo de ingresso aos cursos 

de graduação são aprovadas pelo Conselho Superior. 
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SEÇÃO II 

Da Matrícula Inicial, Renovação de Matrícula e Abandono do Curso 

        

Art. 81. A matrícula nos cursos de graduação constitui-se ato formal de ingresso no curso e de 

vinculação do aluno a FACCREI EAD e realiza-se no período estabelecido em Calendário 

Acadêmico ou por edital da Diretoria Geral. 

 

§1º Para matrícula inicial o aluno deve encaminhar requerimento ao Diretor Geral, instruído 

com o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a Mantenedora, e demais 

documentos constantes de normas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

§2º Os atos de matrícula e sua renovação estabelecem entre a FACCREI EAD e o aluno um 

vínculo contratual de natureza bilateral, gerando direitos e deveres entre as partes e a 

aceitação pelo matriculado de que deseja continuar seus estudos, e que tem conhecimento 

das disposições deste Regimento, das demais normas aprovadas pelos órgãos colegiados e 

executivos da FACCREI EAD. 

 

§3º A matrícula nos demais cursos e programas de educação superior da FACCREI EAD realiza-

se, igualmente em período fixado no projeto do curso, sob a supervisão do órgão responsável 

pelo projeto. 

 

§4º No caso de matrícula de portador de diploma de curso superior, em cursos da FACCREI 

EAD, é exigida a apresentação do diploma, devidamente registrado, e da documentação 

constante em regulamento aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 82. O candidato à matrícula inicial deve munir o requerimento com documentos 

estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 83. Para fins de matrícula os alunos são classificados em aluno regular e aluno não-regular. 
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§1º São considerados alunos regulares os matriculados em cursos seqüenciais, cursos de 

graduação e cursos e programas de pós-graduação. 

 

§2º São alunos não-regulares os matriculados em disciplinas isoladas de graduação ou pós-

graduação, em cursos de extensão e em cursos oferecidos através de projetos específicos, 

observadas as normas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 84. A matrícula é renovada semestralmente, em período estabelecido no Calendário 

Acadêmico, devendo o aluno apresentar requerimento ao Diretor Geral, comprovando os 

resultados obtidos nas disciplinas cursadas, anexando o contrato ou termo aditivo de 

prestação de serviços educacionais firmado com a Mantenedora, o recibo de pagamento da 

primeira parcela de anuidade, assim como o comprovante de quitação dos pagamentos 

anteriores. 

 

§1º A não renovação da matrícula implica em abandono do curso e a consequente 

desvinculação do aluno do corpo discente da FACCREI EAD. 

 

§2º Configurado o abandono a que se refere o parágrafo anterior, para reintegração no curso 

o aluno deve solicitar, formalmente, o pedido de reingresso, anexando comprovante de 

pagamento do que for devido a FACCREI EAD, ficando o deferimento do pedido condicionado 

à existência de vaga e adaptação curriculares necessárias, no caso de alteração durante o 

período de abandono do aluno. 

 

Art. 85. A FACCREI EAD, havendo vaga, pode abrir matrícula em disciplinas isoladas de seus 

cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, 

mediante processo seletivo prévio regulamentado pelo Conselho Superior. 

 

SEÇÃO III 

Da Promoção e Dependência 

 

Art. 86. A matrícula é efetuada por série de acordo com o estabelecido no currículo do curso, 

observadas as normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Art. 87. O aluno pode ser promovido e matriculado na série seguinte, desde que aprovado em 

todas as disciplinas da série cursada. 

 

Art. 88. É permitida a promoção de aluno reprovado em até duas disciplinas, por freqüência 

e/ou nota final de aproveitamento exigido, as quais devem ser cursadas em regime de 

dependência. 

 

Parágrafo único. O aluno promovido em regime de dependência deve matricular-se 

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

compatibilidade de horários e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de 

freqüência e aproveitamento estabelecidos neste Regimento e normas complementares. 

 

Art. 89. As disciplinas oferecidas em regime de dependência devem obedecer ao sistema de 

verificação do aproveitamento dos cursos regulares, podendo a Instituição estabelecer um 

horário especial, diferente do horário do regular, ou plano de estudo especial, desde que 

respeitadas as diretrizes econômicas e administrativas da Mantenedora e normas  

complementares estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 90. As normas complementares referentes à promoção e regime de dependência são 

aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

SEÇAO IV 

Do Trancamento de Matrícula 

 

Art. 91. O trancamento de matrícula é concedido para efeito de interrupção temporária dos 

estudos mantendo o aluno vinculado a FACCREI EAD, com direito a renovação de matrícula, 

desde que esteja em dia com suas obrigações financeiras perante a Instituição. 

 

§1º O trancamento de matrícula é concedido por tempo expressamente estipulado no ato, 

que não pode ser superior a dois anos letivos incluindo aquele que foi cedido. 
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§2º O trancamento não é concedido de forma consecutiva que, em seu conjunto, ultrapassem 

o tempo previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos sucessivos, não consecutivos que, 

seu conjunto ultrapassem três anos letivos. 

 

§3º Ao final do período de trancamento o aluno que solicitar reingresso no curso fica obrigado 

ao cumprimento do currículo em oferta, caso não seja possível seu enquadramento no 

currículo de ingresso, efetuado o aproveitamento de estudo necessário. 

 

SEÇÃO V 

Da Transferência e Aproveitamento de Estudos 

 

Art. 92. É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição de educação 

superior, nacional ou estrangeira, de acordo com a legislação em vigor, na conformidade das 

normas internas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, inclusive quanto à 

documentação a ser apresentada, respeitada a existência de vagas. 

 

Art. 93. A transferência ex-ofício ocorre na forma da lei. 

 

Art. 94. O aluno transferido fica sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 

aproveitados os estudos realizados com aprovação na instituição de origem. 

 

§1º Entende-se por adaptação o conjunto das atividades prescritas pela FACCREI EAD, com 

objetivo de situar ou classificar, em relação aos seus planos e padrões de ensino, aluno cuja 

transferência foi por ela aceita. 

 

§2º O aproveitamento é concedido pelo Coordenador de Curso, ouvido o professor 

responsável pela disciplina, se necessário, observadas as normas e legislação vigentes. 

 

Art. 95. Na elaboração dos planos de adaptação devem ser observados, além de outros 

procedimentos determinados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os seguintes: 
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I - aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, 

cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais 

ampla da integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da 

formação cultural e profissional do aluno; 

II - adaptação deve processar-se mediante o cumprimento do plano especial de estudo 

que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do 

aluno. 

 

Art. 96. A transferência de aluno da FACCREI EAD, para outros estabelecimentos de ensino, 

pode ser requerida em qualquer época ao Diretor Geral pelos interessados, observadas as 

normas aprovados pelo Conselho Superior. 

 

Art. 97. A transferência interna de curso somente é possível se houver vaga no curso 

pretendido, obedecida a legislação  vigente e as normas fixadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.      

 

4.4.10.2 Programa de Acolhimento e Permanência do Discente 

 

O Programa de Acolhimento e Permanência do Discente propõe acolher o aluno 

ingressante na FACCREI EAD nas suas especificidades, bem como familiarizá-lo quanto ao 

ambiente acadêmico no qual acada de ser inserido. Este programa age como  como forma de 

promover o seu êxito e sua permanência na IES. 

Este programa é desenvolvido em duas etapas, a saber: 

I. Semana de acolhimento: Os calouros da sede serão recepcionados pelo 

coordenador do curso e seus professores, dando-lhes as boas vindas. Na sequência 

serão redirecionados para o auditório, onde ouvirão palestras nas quais serão 

apresentados os setores da faculdade e suas funções, o calendário acadêmico, o 

informativo sobre o funcionamento dos cursos e das coordenações, além da 

apresentação do programa de iniciação à pesquisa científica, projetos de extensão 

acadêmica, monitorias, estágio curricular e comissões. Essa atividade visa 

apresentar a rotina acadêmica aos alunos, com a finalidade de facilitar sua 

trajetória na instituição, e para que iniciem o semestre bem informados. 
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Durante a semana serão realizadas ações informativas, dinâmicas, bem como 

propiciados momentos de tira dúvidas. 

Já os alunos ingressantes dos polos receberão, por meio do Portal JACAD, vídeos 

de boas-vindas, elaborados pela equipe do NEAD, e disponibilizados a fim de que 

os alunos conheçam as plataformas educacionais, familiarizem-se com os sistemas 

e formas de ensino. 

II. Ações Educativas e Psicossociais: priorizará ações destinadas a política de 

atendimento aos alunos no decorrer do curso. Para tanto, possuirá o compromisso 

de planejar ações educativas e psicossociais, a fim de proporcionar meios para que 

a permanência dos estudantes de todos os seus cursos de graduação se efetive de 

forma satisfatória desde o primeiro momento de seu ingresso no ambiente 

acadêmico. 

 

4.4.10.3 Programa e Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a 

deficientes 

 
Para os alunos deficientes, a FACCREI EAD apresentará, tanto na sede quanto em seus 

polos, as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços 

de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; 

rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros 

adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio 

nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas; acessibilidade digital. 

Em relação aos alunos deficientes visuais, a FACCREI EAD está comprometida, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio contendo: 

 máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a microcomputador, 

sistema de síntese de voz; 

 gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

 acervo bibliográfico em fitas de áudio;  

 software de ampliação de tela;  

 equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal;  
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 lupas, réguas de leitura;  

 scanner acoplado a computador;  

 acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

 Ferramenta Ler em Voz Alta da Minha Biblioteca Virtual. 

 

Em relação aos alunos deficientes auditivos, a FACCREI EAD está igualmente 

comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes de língua 

de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); 

materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística 

dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, a FACCREI EAD: 

 

 Promoverá cursos de formação de professores para:  

a) o ensino e uso da LIBRAS;  

b) a tradução e interpretação de LIBRAS – Língua Portuguesa;  

c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 

 Oferecerá o ensino da LIBRAS e também da Língua Portuguesa, como segunda 

língua para alunos surdos; 

 Proverá a contratação de:  

a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS;  

b) tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa;  

c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas 

surdas;   

d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 

lingüística manifestada pelos alunos surdos; 
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 Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos 

nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de 

matrícula do aluno; 

 Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, 

alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

 Adotará mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, 

na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo 

a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 

 Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de 

conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em 

vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 

 Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos 

surdos ou com deficiência auditiva. 

 

Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e 

buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à 

informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto nº 5.626/2005, a 

FACCREI EAD proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS – 

Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à 

educação. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS está 

inserida como disciplina curricular obrigatória no curso de Pedagogia e no Curso de Formação 

de Graduado não Licenciado. Nos demais cursos de educação superior e na educação 

profissional, a LIBRAS é oferecida como disciplina curricular optativa. 

A FACCREI EAD, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às pessoas 

surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 

atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 

A IES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades 

acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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4.4.10.4 Programa de Nivelamento 
 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FACCREI 

EAD oferecerá aos seus alunos cursos de nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática. O 

objetivo dos cursos de nivelamento é revisar, complementar e sedimentar conceitos 

essenciais para que o aluno acompanhe os componentes curriculares ministrados nos cursos 

de graduação. 

Eles são oferecidos no ambiente de Aprendizagem Moodle, sem nenhum custo 

adicional aos alunos  e estarão disponíveis a todos os alunos do primeiro semestre, logo nas 

primeiras semanas de aula, de acordo com as necessidades identificadas.  

A FACCREI EAD oferecerá, ainda, suporte para o desenvolvimento de cursos de 

nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos 

podem ser apresentados para nivelamento dos alunos, de acordo com as necessidades 

detectadas pelas Coordenações de Curso, segundo indicação dos professores. 

 

4.4.10.5 Intermediação e acompanhamento de Estágios Supervisionados Não Obrigatórios 

Remunerados 

 

Nos Projetos Pedagógicos de Curso dos cursos a serem ofertados na modalidade de 

Educação a Distância - EAD, consta que entre os formatos de estágio está incluso o Estágio 

Não Obrigatório Remunerado, legalizado com base na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, podendo ser visto como atividade opcional para cumprimento de parte das atividades 

formativas do curso. 

Dessa maneira, o Estágio Supervisionado Não Obrigatório Remunerado, que tem sua 

regulação constante nos Regulamentos de Estágios Supervisionados, visa, conforme seus 

documentos, possibilitar que os estudantes desenvolvam em ambientes profissionais 

atividades relacionadas às seguintes áreas:  

 

I. Atividades que contribuam para a melhor compreensão, e/ou execução de temas 

estudados nas disciplinas da grade curricular de cada curso; 
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II. Atividades que melhorem a compreensão e desenvolvam competências 

necessárias ao exercício da profissão. 

 

O estágio não-obrigatório contará com um professor orientador e será na modalidade 

de orientação indireta, onde o acompanhamento se dará através de relatórios, reuniões e 

visitas ocasionais ao campo de estágios, durante as quais se processarão contatos e reuniões 

com o profissional responsável, conforme artigos 6º e 8º da Res. 46/10-CEPE. 

 
4.4.10.6 Atendimento Psicopedagógico ao Discente 

 

A FACCREI EAD conta com um Serviço de Apoio Psicopedagógico para atender, mediar 

e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente. O 

Serviço de Apoio Psicopedagógico objetiva mediar as situações relacionadas às dificuldades 

no processo de ensino e aprendizagem, relacionamentos interpessoais e ajustamentos 

emocionais, implantar medidas de correção das dificuldades encontradas, mediante a 

averiguação, intervenção e acompanhamento dos problemas identificados. 

O atendimento envolve aspectos voltados para o processo ensino e aprendizagem, 

acolhimento acadêmico, apoio a ações extra-sala de aula e as dificuldades pessoais e de 

relacionamento, convivência, família, entre outros. 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico é responsável pelo atendimento à FACCREI EAD 

em sua sede no âmbito psicológico (desajustes emocionais), pedagógico (dificuldades de 

aprendizagem, metodologias, atividades) e social (apoio no desenvolvimento de programas 

de ordem ambiental, social, envolvendo alunos, docentes e colaboradores). Os polos EAD 

podem encaminhar, por meio de seus tutores presenciais, dúvidas e questionamentos a 

respeito das maneiras para proceder em casos específicos. 

Assim, o Serviço de Apoio Psicopedagógico oferece acompanhamento 

psicopedagógico ao corpo discente e subsídios para melhoria do desempenho de alunos que 

apresentam dificuldades, além de contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem em geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica 

dos alunos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua 

adaptação, especialmente, dos ingressantes. 
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O Serviço de Apoio Psicopedagógico é coordenado por um profissional com formação 

na área de Psicologia e/ou Psicopedagogia. O atendimento é caracterizado por orientações 

individuais a alunos encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso, tutores 

presenciais ou para aqueles que procuram o serviço espontaneamente, na sede.  

 

4.4.10.7 Programa de Apoio Financeiro 

 

A FACCREI EAD desenvolverá uma política de apoio aos alunos carentes, com a 

finalidade de assegurar a permanência e o bom rendimento de estudantes com potencial 

acadêmico, mas que apresentam hipossuficiência sócio-econômica. 

Nesse sentido, a FACCREI EAD fará o cadastradamento no Programa de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior – FIES, permitindo que os seus alunos possam ser 

beneficiados com o financiamento concedido. O FIES é um programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que não têm 

condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Os alunos devem estar 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES é 

operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. 

A FACREI EAD também oferecerá descontos variáveis para os alunos, de acordo com 

as necessidades específicas de cada um, a partir de sua Política de Bolsas e Descontos. Além 

disso, a FACCREI EAD implantará o programa de monitoria, que concederá bolsas aos seus 

alunos. 

 

4.4.10.8 Organização Estudantil 
 

O corpo discente terá como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por 

estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente. Em se tratando 

de Educação a Distância, fica evidente a necessidade de interação entre os estudantes, visto 

que, independente do local geográfico onde se encontrarem, precisam de mecanismos para 

que possam trocar ideias, dúvidas e experiências. A representação tem por objetivo promover 

a cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento da FACCREI EAD, vedadas 

atividades de natureza político-partidária. 
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O Diretório Acadêmico poderá participar ativamente dos órgãos colegiados, e, de 

acordo com o Artigo 113 do Regimento Geral da FACCREI EAD:  

 

Art. 113. O Corpo Discente tem representação, com direito a voz e voto, na forma deste 

Regimento, nos órgãos colegiados da FACED. 

 

§1º A indicação dos representantes discentes junto aos órgãos colegiados da FACED é feita 

pelo Diretório Acadêmico. 

 

§2º Somente pode ser indicado para a função de representação junto aos órgãos colegiados, 

o aluno regularmente matriculado até o penúltimo período do curso e que não esteja sofrendo 

ação disciplinar. 

 

§3º É vedada a designação de um mesmo representante para mais de um órgão colegiado. 

 

§4º O trancamento, desistência ou cancelamento de matrícula, a conclusão do curso ou o não 

atendimento, em qualquer época, das condições básicas definidas no caput deste artigo, 

importam em cassação automática do mandato, cumprindo ao Diretório Acadêmico a 

designação de substituto. 

 

A FACCREI EAD estimulará a escolha de representantes de turma que, entre outras 

responsabilidades, tenham disposição para contactar à direção/coordenação para sugerir e 

manifestar as reivindicações das turmas, nos mais diversos aspectos do processo educativo, 

além de participar das reuniões com as Diretorias e Coordenações de Curso para discutir 

assuntos de interesse dos alunos. O corpo discente será constantemente incentivado a 

participar da gestão da Instituição, principalmente por meio dos representantes nos órgãos 

colegiados. 

 
  



93 
 

 

4.4.10.9 Política de acompanhamento dos Egressos 

 

A FACCREI EAD desenvolveu um Programa de Acompanhamento dos Egressos, 

regulado a partir do Regulamento do Programa de Acompanhamento dos Egressos   com o 

objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos a partir das 

informações coletadas. Este Programa poderá ser um indicador para a avaliação da qualidade 

do ensino e adequação da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho. 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos conta com uma base de dados, com 

informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento 

contínuo entre a FACCREI EAD e seus egressos; e mecanismos para avaliar a adequação da 

formação do profissional para o mercado de trabalho. 

A partir das informações constantes na base de dados será possível estabelecer um 

canal de comunicação com os egressos, que já está disponível no site institucional da FACCREI 

EAD, na aba intitulada Acompanhamento dos Egressos. Por meio das informações obtidas 

nela, os ex-alunos receberão periodicamente informes sobre eventos, cursos, atividades e 

oportunidades oferecidas pela FACCREI EAD. Outro serviço a ser prestado, por meio desse 

canal, será a divulgação de concursos e ofertas de emprego na área de atuação dos egressos. 

No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de 

trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos conta com mecanismos para 

conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, 

para saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a 

formação profissional recebida. Serão aplicados questionários para obter avaliações sobre o 

curso realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades 

encontradas na profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação. 

Além disso, é coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada para 

revisar o plano e os programas. 

O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida é 

fundamental para o aprimoramento da Instituição. Os dados obtidos serão analisados pelos 

Colegiados de Curso, que deverão revisar o plano e programas do curso de forma a obter uma 

melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho. 

Em seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso serão encaminhados à 
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Comissão Própria de Avaliação e ao Conselho de Administração Superior, a quem compete 

adotar as medidas necessárias para correção de eventuais distorções identificadas. 

No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos, 

a FACCREI EAD oferecerá cursos de pós-graduação lato sensu, visando à educação continuada 

para os egressos de seus cursos de graduação.  

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a FA CCREI EAD promoverá ações no 

sentido de possibilitar a atualização e aperfeiçoamento de seus egressos. Nesse sentido, serão 

realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse dos egressos. Além disso, 

serão realizados cursos de curta duração, todos elaborados de acordo com os interesses 

profissionais dos egressos. 

 

4.4.10.10 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria da FACCREI EAD representa um elo entre a comunidade acadêmica e as 

instâncias administrativas da Instituição, visando agilizar a administração e aperfeiçoar a 

democracia no âmbito da IES. 

São objetivos da Ouvidoria da FACCREI EAD: 

 assegurar a participação da comunidade na FACCREI EAD, para promover a 

melhoria das atividades desenvolvidas; 

 reunir informações sobre diversos aspectos da FACCREI EAD, com o fim de 

contribuir para a gestão institucional. 

 

Assim sendo, a Ouvidoria é um canal de ligação entre a FACCREI EAD e a comunidade 

acadêmica e externa, com a finalidade de estabelecer uma comunicação democrática, 

identificar necessidades e entraves existentes e buscar soluções para as queixas e indagações 

apresentadas, bem como coletar propostas visando à busca da excelência no atendimento e 

o fortalecimento da cidadania, ao permitir a participação da comunidade acadêmica e 

externa. 

A seguir é apresentado o Regulamento da Ouvidoria da FACCREI EAD, que estabelece 

em pormenores o funcionamento e as atividades da Ouvidoria no âmbito da FACCREI EAD. 

 

REGULAMENTO DA OUVIDORIA DA FACULDADE CRISTO REI EAD – FACCREI EAD 
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CAPÍTULO I – DA OUVIDORIA 

 

Art. 1º. A Ouvidoria da Faculdade Cristo Rei EAD – FACCREI EAD representa um elo entre a 

comunidade acadêmica e as instâncias administrativas da Instituição, visando agilizar a 

administração e aperfeiçoar a democracia no âmbito da FACCREI EAD. 

 

Art. 2º. São objetivos da Ouvidoria da FACCREI EAD: 

 

I. assegurar a participação da comunidade na FACCREI EAD, para promover a melhoria das 

atividades desenvolvidas; 

 

II. reunir informações sobre diversos aspectos da FACCREI EAD, com o fim de contribuir para 

a gestão institucional. 

 

CAPÍTULO II – DO CARGO DE OUVIDOR E DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º. O cargo de Ouvidor e a própria Ouvidoria estão ligados à Diretoria Geral da FACCREI 

EAD, sendo o Ouvidor subordinado diretamente ao Diretor Geral da FACCREI EAD, ou ele 

próprio. 

 

Parágrafo Único. O Ouvidor da FACCREI EAD é indicado e nomeado pelo Diretor Geral da 

FACCREI EAD, quando não for o próprio Diretor Geral, para um mandato de 02 (dois) anos, 

permitida a recondução. 

 

Art. 4º. O Ouvidor deve agir de acordo com as seguintes prerrogativas: 

 

I. facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da Ouvidoria;  

 

II. atuar na prevenção de conflitos; 
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III. atender às pessoas com cortesia e respeito, evitando qualquer discriminação ou pré-

julgamento; 

 

IV. agir com integridade, transparência e imparcialidade;  

 

V. resguardar o sigilo das informações; 

 

VI. promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida dos vários públicos que podem 

ser beneficiados pelo seu trabalho. 

 

Art. 5º. O Ouvidor tem as seguintes atribuições: 

 

I. receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios – provenientes tanto de 

pessoas da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa; 

 

II. encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam: 

 

• no caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como verdadeiro; 

 

• no caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua adoção; 

 

• no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; 

 

• no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho. 

 

III. transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da resposta do reclamado, as posições das unidades envolvidas; 

 

IV. registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos 

usuários; 
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V. encaminhar, bimestralmente, ao Diretor Geral da FACCREI EAD, a Listagem das Solicitações 

à Ouvidoria, não podendo constar os nomes dos usuários; 

 

VI. elaborar e divulgar relatórios bimestrais sobre o andamento da Ouvidoria; 

VII. manter permanentemente atualizadas as informações e estatísticas referentes às suas 

atividades; 

 

VIII. sugerir às instâncias administrativas, medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da FACCREI EAD; 

 

IX. retomar a sugestão, quando aceita pela unidade, mas não realizada; 

 

X. planejar, executar e analisar pesquisas anuais de clima – com funcionários técnico-

administrativos e docentes da FACCREI EAD – e pesquisas anuais de satisfação – com 

estudantes dos cursos de graduação, dos programas de pós-graduação e da extensão da 

FACCREI EAD; 

 

XI – divulgar os resultados das pesquisas. 

 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA O CARGO DE OUVIDOR 

 

Art. 6º. O cargo de Ouvidor exige os seguintes requisitos: 

 

I. ter curso superior completo; 

 

II. apresentar competências para assumir as funções previstas, envolvendo responsabilidade, 

discrição e organização; 

 

III. ter desenvoltura para se comunicar; 

 

IV. ser sensível para compreender os problemas dos solicitantes e, ao mesmo tempo, os 

limites reais impostos pelas normas institucionais. 
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CAPÍTULO IV – DO ATENDIMENTO 

 

Art. 7º. Na Ouvidoria, as pessoas são atendidas pessoalmente e também por outros meios de 

comunicação (telefone, e-mail e fax), de segunda-feira a sexta-feira, nos mais diversos turnos 

de funcionamento da FACCREI EAD. 

 

Art. 8º. São considerados atendimentos da Ouvidoria os que se referem: 

 

I. as instalações físicas da FACCREI EAD; 

 

II. os setores da FACCREI EAD e seus serviços; 

 

III. as empresas que atuam dentro da FACCREI EAD e seus serviços; 

 

IV. os funcionários técnico-administrativos e docentes da FACCREI EAD, quando a solicitação 

for direcionada; 

 

V. os cursos, quando a solicitação for dirigida a eles como um todo; 

 

VI. a direção da FACCREI EAD, quando a solicitação for dirigida a ela. 

 

CAPÍTULO V – DOS USUÁRIOS 

 

Art. 9º. A Ouvidoria pode ser utilizada: 

 

I. por estudantes da FACCREI EAD; 

 

II.  por funcionários técnico-administrativos da FACCREI EAD;  

 

III. por funcionários docentes da FACCREI EAD; 
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IV. por pessoas da comunidade local e regional; 

 

V. por pessoas de outras comunidades. 

 

Parágrafo Único. A Ouvidoria não atende solicitações anônimas, garantindo, no entanto, o 

sigilo sobre o nome e os dados pessoais dos usuários. 

 

CAPÍTULO VI – DAS CATEGORIAS DE DEMANDA 

 

Art. 10. A Ouvidoria recebe: 

 

I. reclamações, nas quais o solicitante se refere aos serviços prestados pela FACCREI EAD; 

 

II. sugestões, nas quais o solicitante pode sugerir alternativas para melhorar os serviços 

prestados e/ou as instalações; 

 

III. consultas, nas quais o solicitante pode obter variadas informações; 

 

IV. elogios, nos quais o solicitante pode elogiar funcionários técnico-administrativos e/ou 

docentes, serviços, instalações e outros elementos que considere eficientes. 

 

CAPÍTULO VII – DAS INSTÂNCIAS 

 

Art. 11. Para fornecer respostas aos solicitantes, a Ouvidoria procura as seguintes instâncias: 

 

I. no caso de solicitações ligadas às instalações físicas, o Diretor Geral e o Diretor 

Administrativo; 

 

II. no caso de solicitações ligadas aos setores da FACCREI EAD e seus serviços, os responsáveis 

pelos mesmos, assim como o Diretor Geral e o Diretor Administrativo; 
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III. no caso de solicitações ligadas às empresas que atuam dentro da FACCREI EAD e seus 

serviços, o proprietário do estabelecimento, expondo, depois, a solicitação e a resposta ao 

Diretor Geral e o Diretor Administrativo; 

 

IV. no caso de solicitações ligadas a funcionários técnico-administrativos da FACCREI EAD, o 

chefe do setor e/ou Diretor Geral e o Diretor Administrativo; 

 

V. no caso de solicitações ligadas a funcionários docentes da FACCREI EAD, o Coordenador de 

Curso e/ou Diretor Geral e o Diretor Acadêmico; 

 

VI. no caso de solicitações ligadas aos cursos, o Coordenador de Curso e/ou Diretor Geral e o 

Diretor Acadêmico; 

 

VII. caso de solicitações ligadas à direção da FACCREI EAD, o Diretor Geral, o Diretor 

Administrativo e/ou Diretor Acadêmico. 

 

CAPÍTULO VIII – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Art. 12. Todas as solicitações endereçadas a Ouvidoria são documentadas em ordem 

cronológica, em cujos registros devem constar: 

 

I. data do recebimento da demanda; 

 

II. data da resposta; 

 

III. nome do solicitante; 

 

IV. endereço, telefone ou e-mail do solicitante; 

 

V. forma de contato mantido – pessoal, por telefone, via eletrônica e fax; 
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VI. proveniência da demanda – discente, funcionário técnico-administrativo, docente, egresso 

ou sociedade civil; 

 

VII. tipo de demanda – reclamação, sugestão, consulta ou elogio; 

 

VIII. situação apresentada; 

 

IX. resposta. 

 

Art. 13. O relatório emitido pela Ouvidoria poderá ser acessado durante o ano corrente, por 

qualquer pessoa da comunidade acadêmica, devendo ser mantido o sigilo, conforme descrito 

nos incisos III e IV do artigo anterior. 

 

Art. 14. O Diretor Geral da FACCREI EAD recebe, bimestralmente, o relatório das solicitações 

encaminhadas a Ouvidoria, contendo o tipo de demanda, a situação apresentada e a resposta 

dada ao solicitante. 

 

CAPÍTULO IX – DA DIVULGAÇÃO 

 

Art. 15. A Ouvidoria deve divulgar, bimestralmente, os dados gerais dos atendimentos 

recebidos nos dois meses antecedentes. 

 

Art. 16. A divulgação abrange os seguintes dados gerais: 

 

I. o número total das demandas recebidas em cada mês e a soma das demandas dos dois 

meses; 

 

II.  o movimento das demandas recebidas por mês, com o número de solicitações registradas 

de acordo com cada grupo de usuários; 

 

III.  o movimento das demandas por meio de acesso, com o número de contatos realizados 

pessoalmente, por meio de e-mail ou por telefone/fax; 
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IV. as categorias das demandas recebidas por segmento, com o número de solicitações 

registradas em cada categoria – reclamações, sugestões, consultas e elogios – relacionadas 

aos grupos de usuários. 

 

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas 

deste Regulamento, deverão ser dirimidas pelo Diretor Geral da FACCREI EAD, ouvido o 

Conselho de Administração Superior da FACCREI EAD. 

 

Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Administração Superior da FACCREI EAD. 

 

4.5 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação no proceso de ensino e aprendizagem 

dos cursos EAD da FACCREI EAD, foram desenvolvidas para que diferentes pessoas tenham 

acesso a uma educação de qualidade, primando pela eficiência  no processo de aprendizagem 

e suporte acadêmico contínuo. Os estudantes da IES terão como base diferentes plataformas 

computacionais, possibilitando que o ensino e a aprendizagem sejam realizados com base em 

materiais didáticos (livros e videoaulas). e com o suporte por meio da própria plataforma.  

Os arquivos dos livros (em formato .pdf) estarão disponíveis para download e as 

videoaulas serão assistidas no próprio computador, celular ou tablet do aluno (vídeo 

streaming). Para proporcionar a interação e aperfeiçoar todo o processo é no Portal do Aluno 

que ocorrerá a comunicação, orientação, entre outros aspectos para o desenvolvimento do 

curso.  

Os contatos realizados entre tutores, alunos e atendentes são realizados utilizando 

tecnologia de informação e comunicação, das seguintes formas:  

a) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA;  

b) E-mail;  
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c) Telefone;  

d) O contato de apoio pode também ser realizado através do envio de materiais de 

apoio ao aluno pelos serviços de correio, dependendo das dificuldades do acesso à 

internet, e;  

e) Presencialmente, nos horários de atendimento divulgados pela FACCREI e seus 

POLOS. 

 

4.6 CANAIS DE COMUNICAÇÃO EXTERNA 
 

Os Canais de Comunicação Externa da FACCREI EAD visam possibilitar tanto a 

divulgação dos cursos da IES, de Programas e Projetos de Extensão, Ensino e Investigação 

Científica bem como informar acerca de diversos aspectos relacionados à operacionalização 

da instituição.  

 

4.6.1 Site Institucional 

 

Disponível por meio o link http://ead.faccrei.edu.br. Nele, a Comunidade Externa e 

Interna têm acesso às seguintes informações: 

 Detalhamento dos cursos de graduação/pós-graduação oferecidos pela FACCREI 

EAD: serão disponibilizadas informações tais como a Grade Curricular, Ementas, 

Período de Vestibular, Início de Novas Turmas, Conceitos MEC, entre outros. 

 Programas e Projetos de Extensão, Ensino e Investigação Científica: todos os 

Programas e Projetos realizados pela IES serão divulgados no site institucional, 

possibilitando que seus resultados sejam apropriados pelas comunidade interna e 

externa. 

 Documentos Institucionais: a FACCREI EAD disponibilizará em seu site a 

documentação relevante para conhecimento de seus estudantes e comunidade em 

geral. Será possível conhecer, por exemplo, o Projeto Pedagógico Institucional – 

PPC dos cursos disponíveis, este PDI, os Regulamentos de cada curso (Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório e Não-Obrigatório; Atividades 

Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso, entre outros); também será 
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disponibilizado o Relato Institucional, visando a transparência institucional para a 

comunidade externa. 

 Ouvidoria da FACCREI EAD: ao entrar no site será possível acessar o link da 

ouvidoria da IES, fazer reclamações/sugestões e acompanhar o processo. 

 CPA: o site institucional tem um link para a página da Comissão Permanente de 

Avaliação, e nela será possível acessar os formulários de Avaliação tanto Externa 

quanto interna, também tomar conhecimento dos Relatórios de Avaliação dos 

anos anteriores, bem como deixar dúvidas/críticas e comentários a respeito da 

CPA. 

 Acesso ao Departamento de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da 

FACCREI EAD: no site institucional há uma aba que permite acesso às informações 

sobre o Departamento de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da FACCREI 

EAD. Nesse link será possível conhecer um pouco mais do trabalho desse 

departamento, que atua transversalmente às áreas da IES. Nele há informações a 

respeito de seus membros efetivos, agenda de atividades e eventos, bem como um 

canal de contato facilitado com seus integrantes. Quaisquer dúvidas, sugestões de 

melhorias, críticas ou ideias poderão ser encaminhadas diretamente ao DEPE por 

meio desse link. 

 

4.6.2 Fale conosco 

 
A FACCREI EAD conta com Central de Atendimento 0800 e 0300, visando atender às 

demandas de seus estudantes e da comunidade em geral. 
 

 Atendimento fixo gratuito: O 0800 da FACCREI EAD tem atendimento gratuito em 

todo território nacional. Este 0800 poderá ser usado para solicitação de 

informações sobre os cursos a distância da IES, tirar dúvidas, fazer reclamações e 

até algumas solicitações podem ser feitas também por ele.  

 Atendimento fixo com custo: O 0300 da FACCREI EAD tem sua utilização  

condicionada às tarifas da operadora, e, assim como o 0800, este é um canal que 

poderá ser usado para solicitação de informações sobre os cursos a distância da 

IES, tirar dúvidas, fazer reclamações e até algumas solicitações podem ser feitas 

também por ele. 
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4.6.3 Redes Sociais 

 

A equipe de Divulgação e Marketing da FACCREI EAD estará constantemente 

atualizando o público interno e externo quanto às ações desenvolvidas pela IES, traçando 

metas e planejando diferentes formas de divulgar a IES. 

 

4.6.4 Projeto Venha conhecer a FACCREI EAD 

 

Ao ofertar cursos na modalidade EAD a FACCREI EAD compreende que é responsável 

por possibilitar que o estudante tenha acesso a diferentes conteúdos, estando no conforto de 

sua casa ou no lugar onde desejar. Porém, é fundamental que esse aluno se sinta amparado e 

saiba que existe uma equipe a postos, pronta a atendê-lo em suas dúvidas, dificuldades e 

diferentes demandas. Também é fundamental que a comunidade faça parte da vida da IES, 

conhecendo o ambiente, e, sobretudo, tendo em mente que os saberes ali produzidos são 

uma das muitas formas de conhecer a verdade. 

Sendo assim, a FACCREI EAD disponibilizará o espaço físico de sua sede e de seus polos 

EAD para visitas não somente de futuros estudantes, mas também da comunidade entorno 

ou que qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais das instalações e 

do trabalho que é desenvolvido na sede, polos da IES. 

O Projeto Venha conhecer a FACCREI EAD abre as portas de toda a instituição, 

permitindo que haja transparência e trocas constante de ideias e inovações. 

 

4.7 CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

Por entender a vital importância da comunicação para a plena realização dos objetivos 

institucionais, a FACCREI EAD prioriza este essencial aspecto. Para tanto, implantou algumas 

estratégias e, sobretudo, buscou ouvir as sugestões da comunidade acadêmica da IES 

presencial (que está em pleno funcionamento), aperfeiçoando os mecanismos da 

comunicação. 
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Para que uma comunicação possa ser eficaz e eficiente, ela deve levar em conta quem 

é o seu público – se interno ou externo. Assim, há estratégias e mecanismos que podem ser 

comuns, mas há que se pensar também em mecanismos específicos para cada público. 

A FACCREI EAD utilizará as seguintes estratégias e mecanismos de comunicação 

interna: 

 

I. Site institucional; 

II. Reuniões periódicas com representantes do corpo docente, discente e técnico-

administrativo, tanto da sede quanto dos polos EAD. 

III. Murais informativos na sede e nos polos EAD; 

IV. Jornal de circulação interna – elaborado pela sede e redirecionado para os polos 

EAD; 

V. Jornais, rádios e demais mídias do Município e região – tanto a sede como também 

os polos EAD. 

VI. Informações enviadas no e-mail dos estudantes e disponibilizadas na Plataforma 

JACAD.  

 

Gradativamente, a FACCREI EAD buscará programar novos mecanismos e estratégias 

de comunicação, como revistas, cadernos de pesquisas e outros que venham a ser sugeridos 

pela comunidade acadêmica e por entidades representativas da região. 

 

5 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

 

A base da organização e funcionamento administrativo e acadêmico está inserida no 

Regimento Geral da Instituição. 

A FACCREI EAD, para efeitos de sua administração, conta com órgãos colegiados 

deliberativos e normativos (Conselho Superior – COSUP, Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CEPE e Colegiados de Curso) e órgãos de apoio técnico e administrativo (Diretoria 

Geral, Vice - Diretoria, Diretorias Acadêmicas e Administrativas e Coordenadorias de Curso). 
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5.1 PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

O planejamento institucional tem como objetivo dotar a Instituição de um modelo de 

estrutura organizacional que lhe permita viabilizar a consecução de sua missão, objetivos e 

metas propostos neste PDI. O modelo de planejamento adotado procura viabilizar a 

implantação do PDI na perspectiva de uma política construída em uma conjuntura complexa 

e dinâmica, permitindo conviver com as necessidades, tensões, relações de forças e 

negociações peculiares ao contexto educacional. 

Os processos de gestão institucional da FACCREI EAD podem ser explicitados com base 

nos seguintes princípios fundamentais da organização: 

 

I. unidade de patrimônio e administração; 

II. estrutura orgânica com base em cursos, vinculados à administração superior; 

III. indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação de 

meios para fins idênticos; 

IV. racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos disponíveis; 

V. flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos 

alunos, às peculiaridades locais e regionais, e às possibilidades de combinação dos 

conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa e de extensão. 

 

Os eixos centrais da gestão institucional estabelecem: 

 

a. a adoção de um modelo de organização que, em todos os planos, conduza à 

realização da missão institucional; 

b. uma organização integrada a um padrão geral de administração flexível e baseada 

na informação, na informatização e no domínio das novas tecnologias de 

comunicação; 

c. planejamento acadêmico capaz de conviver com mudanças e de estimular a 

inovação. 
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O modelo desenhado para a FACCREI EAD dispõe de organização formal com estrutura 

simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder às 

necessidades da IES e às exigências modernas de gestão. Tal modelo permite ainda ampliar a 

transparência, a rapidez das respostas e a comunicação entre os segmentos que compõem a 

dinâmica institucional. 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, 

objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação 

das medidas propostas e do crescimento institucional. 

Os órgãos de deliberação e de execução foram concebidos com poucos níveis 

hierárquicos, uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a 

comunicação; exige menor controle burocrático; facilita a gestão de processos e de rotinas e 

a delegação de competências, podendo-se obter, em conseqüência, maior envolvimento da 

comunidade acadêmica, técnica e administrativa. Essa estrutura permite instaurar processos 

de decisão mais ágeis, com participação dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica, 

possibilitando para cada setor autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas. 

Os processos de gestão institucional que compõem a FACCREI EAD consideram a 

necessidade de autonomia e representatividade dos órgãos gestores e colegiados, bem como 

a participação de docentes, técnicos administrativos, tutores presenciais e EAD, discentes e 

da sociedade – nesse caso, haverá a constante ação da CPA e da Ouvidoria da FACCREI EAD. 

É importante salientar que os documentos reguladores (regulamentos e regimentos) 

regulamentam o mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e comissões, 

prevendo, também, a sistematização e divulgação das decisões colegiadas. A comunicade 

interna ficará conhecendo tais decisões a partir de comunicados e editais que serão dispostos 

em locais específicos da sede, e serão disponibilizados para todos os alunos da FACCREI EAD 

na plataforma do Sistema Acadêmico JACAD. 

No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja 

desenvolvida em todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de 

responder às demandas e às expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, 

quando se fizer necessário, as idéias e os conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças 

políticas, econômicas, sociais, demográficas e culturais que afetam a Instituição e o ensino 

superior; aperfeiçoar o processo de avaliação de modo a reunir estudos e orientações que 
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subsidiem cientificamente a decisão e a implementação de medidas que conduzam à 

execução do PDI. 

 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO (ORGANOGRAMA) 
 

O sistema organizacional adotado é o de Órgãos e Diretorias, através da estratificação 

vertical padrão, com áreas de ações horizontalizadas exercidas pelos Conselhos e áreas em 

comum, conforme pode ser observado no Organograma a seguir: 

  



110 
 

 

VICE 

DIRETORIA 

DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA 

OUVIDORIA 

DIRETORIA 

ACADÊMICA 

DEPTO 

JURÍDICO 

DEPTO 

CONTABILIDADE 

DEPTO 

FINANCEIRO 

DEPTO 

REC. HUMANOS 

ORGANOGRAMA 

 

PRESIDENTE DA 

MANTENEDORA 

COMISSÃO PERMANENTE 

DE AVALIAÇÃO (CPA) 

CONSELHO DE ENSINPO 

PESQUISA E EXTENSÃO 

 

CONSELHO 

SUPERIOR 

 

DIRETORIA 

GERAL 

DEPTO 

ADMINISTRATIVO 

 

BIBLIOTECA 

 

DEPARTAMENTO 

DE ENSINO, 

EXTENSÃO, 
PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO  

DEPARTAMENTO 

DE APOIO 

PSICOPEDAGÓGICO 

SECRETARIA 

GERAL 

 

SETOR 

INFORMÁTICA 

SETOR 

LIMPEZA 

SETOR 

MANUTENÇÃO E 
 ALMOXARIFADO 

SETOR 

SEGURANÇA 

SETOR 

RECEPÇÃO E 

PROTOCOLO 

SETOR 

PESSOAL 

SETOR 

TESOURARIA 

SETOR 

CONTROLE E 
REGISTRO 

ACADÊMICO 

LATO 

SENSU 

 

DOCENTES 

TUTORES 

 

GRADUAÇÃO 
 

 

 

COLEGIADO 

DE CURSO 

 

 
N.D.E 

 

COORD. 

DE CURSO 

 

 

COORD. DE 

ESTÁGIO 

 

Núcleo de Educação 

a Distância - NEAD 

 

PÓS 
GRADUAÇAO 

 

 EXTENSÃO, 
APERFEIÇOAMENTO E  

CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

DEPARTAMENTO 
DE 

EXPANSÃO  

 DOS POLOS  



111 
 

 

5.3 ÓRGÃOS COLEGIADOS: ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

 Todos os órgãos colegiados possuem regimento próprio, com formação democrática e 

representação obedecendo aos preceitos da distribuição em todas as áreas da comunidade 

interna, conforme determina as orientações do MEC. 

 

5.3.1 Conselho Superior 

 

O Conselho Superior - COSUP é o órgão supremo da Instituição, com funções de 

natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria acadêmica, administrativa e 

disciplinar, que se reúnem, ordinariamente, uma vez a cada semestre letivo e, 

extraordinariamente, quando convocado. As decisões do COSUP podem, conforme a 

natureza, assumir forma de Resoluções, Pareceres ou Portarias a serem baixadas pelo Diretor 

Geral. 

O Conselho Superior – COSUP possui regimento interno próprio, onde se declara todas 

as atribuições e competências de forma minuciosa. 

 

5.3.2 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE é o órgão com funções de natureza 

normativas, consultivas e deliberativas em matéria de ensino, pesquisa, extensão e cultura, 

que se reúnem, ordinariamente, uma vez a cada semestre letivo e, extraordinariamente, 

quando convocado. As decisões do CEPE podem, conforme a natureza, assumir forma de 

Resoluções, Parecer ou Portarias a serem baixadas pelo Diretor Geral. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE possui regimento interno próprio, 

onde se declara todas as atribuições e competências de forma minuciosa. 

 

5.3.3 Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso, subordinado à coordenadoria de Curso, é o órgão consultivo e 

de assessoramento do coordenador de curso, que se reúnem, ordinariamente, uma vez a cada 

semestre letivo e, extraordinariamente, quando convocado. 
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O Colegiado de Curso possui regimento interno próprio, onde se declara todas as 

atribuições e competências de forma minuciosa. 

 

5.4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

São órgãos executivos a Diretoria Geral, a Vice - Diretoria, as Diretorias Acadêmica e 

Administrativa, Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo e as Coordenadorias dos Cursos. 

 

5.4.1 Diretoria Geral 

 

A Diretoria Geral é o órgão executivo máximo da administração superior que 

superintende, coordena, fiscaliza e controla todas as atividades da Faculdade Cristo Rei – 

FACCREI é exercida por um Diretor Geral designado pela entidade mantenedora.  

 

5.4.2 Vice-Diretoria 

 

A Vice-Diretoria é exercida pelo Vice-Diretor, designado pelo Diretor Geral e 

contratado pela mantenedora por prazo indeterminado. O Vice-Diretor é o substituto do 

Diretor Geral em seus afastamentos e impedimentos e tem atribuições permanentes no 

âmbito da administração da Faculdade Cristo Rei – FACCREI, definidas pelo Diretor Geral, 

assim como atribuições delegadas. 

 

5.4.3 Diretorias Acadêmica e Administrativa 

 

A Diretoria Geral no desempenho de suas funções é assessorada por Diretorias 

Acadêmica e Administrativa de acordo com a necessidade de organização e expansão 

acadêmica e administrativa da Faculdade Cristo Rei – FACCREI.  

A Diretoria Acadêmica é órgão executivo que coordena e executa as atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e cultura da Faculdade Cristo Rei – FACCREI. 

A Diretoria Administrativa é órgão executivo com atribuições relativas ao 

planejamento administrativo e financeiro, organização, administração e execução das 
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atividades referentes a pessoal, contabilidade, finanças, material e patrimônio da Faculdade 

Cristo Rei – FACCREI. 

As diretorias, departamentos e setores são criados por proposta do Diretor Geral, que 

também indica os respectivos gestores. A organização e atribuições das diretorias são 

definidas em regulamentos próprios, aprovado pelo COSUP. 

  

5.4.4 Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo 

 

A Diretoria Geral no desempenho de suas funções é auxiliada por Órgãos de Apoio 

Técnico e Administrativo (Ouvidoria, Apoio Psicopedagógico, Departamento de T.I, 

Departamento Jurídico, Departamento de Contabilidade, etc.) a serem criados de acordo com 

as necessidades de organização e expansão acadêmica e administrativa da Faculdade Cristo 

Rei – FACCREI, com vistas ao desempenho e qualidade de suas atividades.  

 

5.4.5 Ouvidoria 

  

A Ouvidoria da FACCREI, é o órgão de otimização da comunicação e aperfeiçoamento 

dos padrões e mecanismos de transparência, eficiência, segurança e controle dos serviços 

prestados no âmbito de suas unidades, e tem como objetivos:  

I. Assessorar a Direção Geral da Instituição quanto aos itens de maior incidência ou 

de maior relevância, com o fim precípuo de reestruturação de ações e 

procedimentos para toda a comunidade acadêmica;  

II. Orientar a comunidade acadêmica em relação à utilização da Ouvidoria;  

III. Identificar suas instâncias e forma de resolução e orientação das necessidades de 

docentes e discentes;  

IV. Permitir a participação efetiva da comunidade, tendo em vista a melhoria das 

condutas acadêmicas e administrativas.  
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5.4.6 Coordenadorias de Curso 

 

A Coordenadoria de Curso é a unidade básica da Faculdade Cristo Rei – FACCREI, para 

todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, sendo integrada pelos 

professores das disciplinas que compõem o currículo dos cursos a ela vinculados, pelos alunos 

matriculados nos respectivos cursos e pelo pessoal técnico-administrativo nela lotados. 

A Coordenadoria de Curso é integrada pelo Colegiado de Curso, para as funções 

deliberativas, e pelo Coordenador de Curso, indicado pelo Diretor Geral, sob a supervisão da 

Diretoria Acadêmica, para as tarefas executivas. 

 

5.5 RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

 

A SOPEC - Sociedade de Pesquisa, Ensino e Cultura Ltda – EIRELI ME, é responsável, 

perante as autoridades públicas, de tomar as medidas necessárias para o seu bom 

funcionamento, respeitados nos limites da lei e do seu Regimento Geral. 

Compete principalmente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento das atividades da FACCREI. Colocando-lhes à disposição os bens móveis e 

imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhes os 

suficientes recursos financeiros de custeio. 

A Mantenedora reserva-se à administração orçamentária e financeira da FACCREI. 

Compete a mantenedora o contrato de convênio, como os polos a serem abertos. 

Dependem da aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados que 

importem em aumento de despesas.  

 

5.6 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE (PROJETOS) 

 

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI realiza e permanecerá realizando projetos e firmando 

parcerias com a comunidade. Buscando assim, um bom relacionamento com empresas e 

Governos Municipais, Estadual e Federal, visando auxiliar a comunidade nas áreas afins aos 

cursos a serem implantados e na área educacional como um todo.  
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Além desse trabalho, a Faculdade Cristo Rei – FACCREI, pretende incentivar os cursos 

e atividades de extensão, com o desenvolvimento de projetos que visem o crescimento 

educacional e a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade. 

 

5.7 COOPERAÇÃO E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

 

Na área da cooperação e parcerias com Instituições e Empresas, a FACCREI EAD 

permanecerá firmando convênios, Associações e órgãos públicos, com as Empresas 

Produtivas e de Serviços. 

 
6 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PESSOAL 

 

A comunidade acadêmica é constituída pelo Corpo Docente, Corpo Técnico-

Administrativo e Corpo Discente. 

O ato de investidura em qualquer cargo ou função e a matrícula na FACCREI importam 

compromisso formal de respeito à lei, ao Regimento Geral, ao contrato de prestação de 

serviços educacionais, seus aditivos, demais normas internas, e às autoridades acadêmicas, 

constituindo falta punível sua transgressão, desatendimento ou desacato. 

  

6.1 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Tencionando promover uma política efetiva para qualificar seu corpo docente, corpo 

de tutores e corpo técnico-administrativo em suas necessidades de reciclagem, 

aperfeiçoamento, capacitação profissional em educação a distância e formação continuada, a 

FACCREI EAD irá desenvolver o Plano Institucional de Capacitação e Formação Continuada 

de Recursos Humanos da Faculdade Cristo Rei para a Educação a Distância.  

O referido Plano estará à disposição de toda a equipe da IES, tendo previsão de 

execução conjuntamente com este PDI. 
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6.2 CORPO DOCENTE 

 

6.1.1 Composição  

 

O Corpo Docente é constituído pelos professores especialistas, mestres, doutores e 

pós-doutores, divididos em disciplinas, cursos, coordenações, departamentos, setores e 

áreas. O compromisso do corpo docente com o seu contínuo aprimoramento e o incentivo da 

FACCREI para proporcionar condições que facilitem à capacitação profissional são 

pressupostos da estruturação da carreira do docente. 

 

6.1.2 Plano de Carreira 
 

O Plano de Carreira Docente está estruturado em níveis para cada regime de trabalho, 

dispostos gradualmente de acordo com a titulação do docente. 

O documento oficial da FACCREI intitulado Plano de Carreira Docente é disponibilizado 

a todos os docentes ingressantes da IES, e nele consta o detalhamento a respeito da 

progressão de carreira, regime de trabalho, bem como as normas e diretrizes básicas da 

carreira docente. 

 

6.1.3 Critérios de Seleção e Contratação 

 

A contratação do Corpo Docente acontece através da análise do curriculum vitae, 

entrevista e experiências comprovadas tanto na área docente quanto pública e/ou privada. O 

número de disciplinas por professor deverá ser no máximo de três, preferencialmente 

especialistas, mestres e doutores. Quanto ao Regime de Trabalho, dar-se-á preferência ao 

regime parcial e ao integral, em relação ao Horista, para que haja disponibilidade de tempo 

ao professor para atendimento individual aos alunos, dedicação à pesquisa e extensão, bem 

como a sua qualificação profissional dado que terá como incentivo o Plano de Carreira 

Docente. 

No processo de seleção dos docentes são observados os seguintes critérios: 
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I. além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele 

lecionada; 

II. constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 

São requisitos mínimos para enquadramento nas classes da carreira docente: 

 

I. para a admissão de professor especialista, exige-se como titulação acadêmica 

mínima, certificado de curso de especialização, obtido nas condições para este fim 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação; 

II. para a admissão de professor mestre, ou promoção a esta classe, exige-se título de 

mestre obtido em programa aprovado na forma da legislação ou em equivalente 

estrangeiro; 

III. para admissão de professor doutor ou promoção a esta classe, exige-se título de 

doutor, obtido em programa aprovado na forma da legislação ou em equivalente 

estrangeiro, ou título de livre docente obtido na forma da lei. 

 

A admissão à carreira docente é feita no nível e no padrão correspondente à titulação, 

comprovada. 

A contratação do professor é formalizada pela Mantenedora, segundo o regime 

jurídico das leis trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento da FACCREI e do 

Plano de Carreira Docente. 

 

6.1.5 Incentivos Profissionais aos Docentes 

 

A FACCREI estimula a produção científica, técnica, pedagógica e cultural dos 

professores. Para tanto oferece suporte técnico e apoio à produção do corpo docente. 
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A FACCREI apoia a participação do corpo docente em eventos científicos e acadêmicos. 

De acordo com o Manual Docente, os professores recebem ajuda de custo para participação 

em eventos promovidos por entidades de reconhecido valor, a critério da Mantenedora, 

ouvida a Diretoria Geral.  

O recurso financeiro colocado à disposição do professor interessado varia de acordo 

com o evento a que se destina e abrange auxílio para inscrição, viagem, hospedagem e 

alimentação que pode ser parcial ou integral. A solicitação do auxílio financeiro, sob a forma 

de ajuda de custo, deve ser feita ao Diretor Geral de FACCREI, com antecedência mínima de 

45 dias, em requerimento próprio, onde deverá constar a justificativa de pedido e a previsão 

de despesas. 

Além disso, com o objetivo de orientar professores na condução de componentes 

curriculares, sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de 

orientar a relação professor-aluno, a FACCREI conta com o Serviço de Apoio Didático-

Pedagógico ao Docente. 

O Serviço de Apoio Didático-Pedagógico ao Docente é coordenado por um profissional 

com formação na área de Pedagogia e é integrado pelos Coordenadores de Curso. Tem como 

finalidade assessorar o corpo docente nas fases de planejamento, execução e avaliação, 

buscando a qualidade do processo ensino e aprendizagem. 

 

6.1.6 Formas de Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do Trabalho 

Docente 

 

As atividades de magistério próprias do corpo docente no ensino superior são definidas 

como: 

 

I. atividades de aulas: as aulas curriculares ministradas nos cursos de graduação, 

extensão, sequenciais ou de pós-graduação; 

II. atividades extra aulas: aquelas desenvolvidas na área da extensão, da iniciação 

científica, ou concernentes à produção, ampliação, revisão ou aprofundamento do 

conhecimento, capacitação profissional para atuar em EaD, as de coordenação, 

administração e assessoria acadêmica ou escolar, além das de orientação e 
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supervisão de estágios ou atividades suplementares específicas para melhoria do 

aprendizado discente. 

 

A FACCREIEAD entende que o processo de acompanhamento e avaliação do 

planejamento e execução do trabalho docente é algo fundamental para garantia do alcance 

de seus objetivos e metas institucionais, além de possibilitar uma melhoria no desempenho 

acadêmico, visando a otimização dos resultados apresentados pelo corpo docente. 

Para alcançar os objetivos institucionais e de gestão, a FACCREI EAD vem 

desenvolvendo ações no intuito de garantir a organização didático-pedagógica da Instituição 

condizendo com o proposto pelo seu PDI. Sendo assim, a base didática da FACCREI EAD busca: 

 

 Produzir um ambiente que possibilite a discussão de problemas e seus diversos 

encaminhamentos relacionados ao desenvolvimento da prática pedagógica, 

através de uma gestão participativa; 

 Basear suas ações em levantamentos dos principais indicadores de avaliação 

institucional (CPA, Ouvidoria, e etc.), elencando assim os principais eixos 

norteadores para definições de ações e readequações pedagógicas necessárias, 

com participação de docentes e coordenação; 

 Assessorar, psicopedagogicamente, os docentes nas fases de planejamento, 

execução e avaliação da disciplina, com a participação efetiva de vários 

profissionais e órgão da FACCREI, na intenção de um trabalho interdisciplinar. São 

os envolvidos: Núcleo Docente Estruturante (NDE), Coordenadoria de Curso e 

Psicopedagoga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP; 

 Realizar reuniões, periodicamente, para o contato próximo com os docentes e 

identificação precoce de eventuais problemas, desenvolvendo assim, uma ação 

integrada de gestores, coordenadores e docentes. 

 

A FACCREI EAD apresenta uma estrutura organizacional que garante o 

desenvolvimento de instrumentos viáveis e factíveis para o acompanhamento e avaliação do 

planejamento e execução do trabalho docente, sempre levando em consideração os objetivos 

dos cursos ministrados: graduação e pós-graduação. 
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A supervisão acadêmica é realizada pelas Coordenadorias de Curso que acompanham 

e avaliam a atividade docente através de registros acadêmicos quanto ao cumprimento de 

programa e consecução dos objetivos propostos em consonância com a proposta da avaliação 

institucional, considerando: 

 

I. Plano de Ensino, no qual o professor dimensiona a carga horária da disciplina, a 

ementa, os objetivos, a metodologia e o cronograma; 

II. Calendário acadêmico e horário da distribuição das aulas para garantia do 

cumprimento dos 100 dias letivos semestrais, da carga horária da disciplina, e do 

uso adequado das salas de aula, laboratórios e campos de prática; 

III. Reuniões periódicas sobre o projeto pedagógico do curso para planejamento, 

avaliação e correções necessárias para melhor desenvolvimento do mesmo na 

prática, coordenadas pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado de 

Curso; 

IV. Acompanhamento dos registros dos professores através dos diários de classe e 

do sistema de registro acadêmico que possibilita identificar conteúdo ministrado 

e carga horária realizada; 

V. Relatórios do Núcleo Docente Estruturante sobre aspectos como assiduidade e 

frequência, entrega de planejamento e avaliações, entre outros; 

VI. Acompanhamento psicopedagógico para avaliar as atividades docentes, suas 

possibilidades e limitações; 

VII. Verificação da avaliação discente, através da Ouvidoria; 

VIII. Avaliação docente feita pelos alunos e pelos coordenadores através do relatório 

da CPA. 

 

Sendo o processo de acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do 

trabalho docente, algo dinâmico, a FACCREI EAD está atenta a novas demandas que surgem 

no decorrer do desenvolvimento do curso e tenta suprir as mesmas realizando adequações, 

por ventura, necessárias. 
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Além disso, a FACCREI EAD procura prestar aos seus professores, assistência necessária 

à sua realização pessoal e profissional oferecendo condições necessárias ao seu bom 

desempenho, através de uma equipe de pedagogos e psicopedagogos, que tem por funções: 

 

 fornecer orientação sobre metodologia de ensino e estratégias didáticas como 

roteiro na preparação de aulas, avaliações, material pedagógico;  

 acompanhar a execução do conteúdo programático;  

 auxiliar o preenchimento de diários;  

 incentivar à capacitação profissional através de cursos, seminários, congressos, 

encontros e feiras de educação, dentro e fora da FACCREI;  

 orientar e avaliar o relacionamento professor/aluno;  

 adequar as atividades ao conteúdo programático, respeitando o nível do 

desenvolvimento do aluno;  

 acompanhar a conduta do professor e, se necessário, encaminhá-lo para 

atendimento especializado. 

 

6.1.7 Plano de Expansão do Corpo Docente para o Período de Vigência do PDI 

 

No período 2017/2021 a FACCREI EAD diminuirá, gradativamente, o número de 

especialistas, por curso, por meio de estímulos à sua capacitação e, quando da substituição 

de algum, promovê-la por professores com titulação de mestrado ou doutorado; assim como 

diminuir, gradativamente, o número de professores horistas, por curso, por meio de 

estímulos. 

Para o período 2017/2021, a FACCREI EAD planeja também a expansão 

quantitativamente do corpo docente, devido à implantação dos novos cursos previstos neste 

PDI. 
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6.2 CORPO DE TUTORES 

 

O Corpo de Tutores é constituído por profissionais que tenha no mínimo, graduação 

na área correlata à sua atuação, todos contratados através de um Plano de Contratação e 

seguindo as determinações do Plano de Carreira Docente a ser implantado, com direitos, 

deveres e regime disciplinar estabelecidos no Regimento Geral da Instituição. 

A IES irá adotar a proporção de um docente/tutor equivalente a 40 (quarenta) horas 

para cada grupo de 150 (cento e cinquenta) alunos, e de 1 (um) tutor presencial e a distância 

para cada 100 (cem) alunos. 

As atividades de tutoria são definidas como aquelas desenvolvidas no âmbito da 

Educação a Distância e que envolvem a mediação e o acompanhamento pedagógico dos 

alunos inscritos nos cursos oferecidos na modalidade educação a distância; a orientação para 

o estudo; a resolução de dúvidas; e o estímulo à aprendizagem. 

São requisitos mínimos para enquadramento do tutor nas classes do Quadro de 

Carreira Docente ser graduado na área do curso, certificado de curso de especialização, obtido 

nas condições para este fim definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

A admissão de profissional para o corpo de tutores é feita mediante seleção para cada 

classe procedida pela Coordenadoria do NEaD e homologada pela Comissão de Avaliação, 

observados os seguintes critérios: 

 

I. além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com as atividades a serem por 

ele desenvolvidas, conforme o plano de carreira; 

II. para as atividades de tutoria, constitui requisito básico o diploma de pós-

graduação correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de 

complexidade, disciplina idêntica ou afim àquela a ser objeto da tutoria. 

 

6.3 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

O Corpo Técnico-Administrativo é constituído pelos diretores, chefes, auxiliares, 

assessores, técnicos e demais funcionários da Instituição, divididos em departamentos, 
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setores e áreas contratados através de um Plano de Contratação e seguindo as determinações 

do Plano de Carreira Técnico-Administrativo a ser implantado, com direitos, deveres e regime 

disciplinar estabelecidos no Regimento Geral da Instituição. 

 

6.4 CORPO DISCENTE 
 

O Corpo Discente é constituído pelos alunos, regulares e especiais, matriculados nos 

cursos de graduação, pós-graduação, sequenciais e de extensão da Instituição, divididos em 

disciplinas, cursos, coordenações, departamentos, setores e áreas, com direitos, deveres e 

regime disciplinar estabelecidos no Regimento Geral da Instituição. 

O Corpo Discente terá como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 

congregando todos os alunos da Faculdade Cristo Rei – FACCREI, regido por regimento 

próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

O corpo discente terá representação, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados 

da Faculdade Cristo Rei – FACCREI. 

 

7 OFERTA DE NOVOS CURSOS E PROGRAMAS 

 

Os novos Cursos a serem ofertados pela Faculdade Cristo Rei – FACCREI EAD possuem 

um Projeto Pedagógico que esta de acordo com as diretrizes curriculares, estando em 

consonância com o NDE, PPI e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

Nesses Projetos estão inseridos todos os dados referentes a cada curso, abrangendo a 

Apresentação (Introdução), Justificativa, Objetivos, Perfil do Egresso, Áreas de Atuação, 

Estratégias Pedagógicas, Currículo, a Matriz Curricular com as Ementas das Disciplinas e 

Acervo Bibliográfico, Recursos Humanos (Corpo Docente, Tutores e Técnicos) e Recursos 

Físicos (Materiais) - Laboratórios e Núcleos, além de outras informações pertinentes a cada 

Curso. 

 
7.1 GRADUAÇÃO 

 

7.1.1 Licenciatura em Pedagogia – modalidade a distância (EaD) 
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Com o Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade EaD a FACCREI 

pretende qualificar e preparar, profissionalmente, os acadêmicos para o exercício da 

docência, organização e gestão na Educação Básica.  

Um conjunto de fatores contribui para colocar a formação de professores na pauta das 

políticas educacionais nas três esferas governamentais, das universidades públicas e privadas 

e dos provedores de serviços e materiais educacionais. 

As transformações promovidas pelo avanço tecnológico conferem à educação um 

papel estratégico no que refere ao exercício da cidadania e à preparação de recursos humanos 

capazes de responder às demandas sociais e econômicas da sociedade do conhecimento. 

Transformações que têm levado diferentes países a estudar e a implementar opções 

educacionais mais adequadas a este duplo desafio: responder às expectativas referentes ao 

exercício da cidadania bem como as que decorrem das novas relações sociais e modalidades 

de organização do trabalho. 

 

7.1.2 Formação Pedagógica para graduados não licenciados – modalidade a distância (EaD) 
 

Com a implantação do Curso Superior de Formação Pedagógica para graduados não 

licenciados na modalidade EAD, a FACCREI pretende licenciar bacharéis ou tecnólogos para a 

prática da docência nas áreas de Geografia, Matemática, Ciências Biológicas, Informática, 

Sociologia e História. 

Levando em conta a necessidade eminente de promover a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola, bem como a pluralidade de saberes que o ensino 

subjaz, é fundamental que haja profissionais da educação com um leque de conhecimentos a 

serem repassados. Atrelando essas ideias à valorização do profissional da educação, o Curso 

Superior de Formação Pedagógica para graduados não licenciados justifica-se em razão da 

possibilidade de criação de um vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais.  

 

7.2 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

A Faculdade, a partir de seu credenciamento, visa iniciar a oferta de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, com o intuito de oferecer o aperfeiçoamento profissional através de 
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Cursos voltados para a nova realidade do mercado, com vistas à melhoria na qualificação da 

mão de obra existente. 

Todos os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu a serem ofertados pela Faculdade Cristo 

Rei devem possuir Projeto Pedagógico do Curso, obedecendo a Resolução nº 1, de 08 de 

junho de 2007, bem como, Regulamento Geral de Pós-graduação da IES. 

 

7.3 PROGRAMAS DE EXTENSÃO 
 

Faculdade iniciará seu Programa de Cursos de Extensão, atendendo, a princípio, às 

demandas acadêmicas e à comunidade interna e externa. 

Os Programas dos cursos de extensão serão abertos a candidatos portadores dos 

requisitos exigidos em cada caso, destinam-se à comunidade interna e externa, com o objetivo 

de divulgar conhecimentos e técnicas dentro da área de atuação da FACCREI. 

Os critérios para ingresso, organização e o funcionamento dos cursos de extensão 

obedecem às normas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
8 INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA NA SEDE  

 

8.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI coloca a disposição de seus cursos, infraestrutura 

física, equipamentos e recursos materiais indispensáveis ao desenvolvimento pleno do 

processo de ensino e aprendizagem. O imóvel caracteriza-se pela excelente localização e 

instalações, dentro dos limites urbanos da cidade de Cornélio Procópio, no Conjunto 

Universitário, com uma área total de dois alqueires, com cerca de 6.000 m² de área construída, 

onde o espaço do Campus destinado exclusivamente à área acadêmica é de aproximadamente 

4000 m² de área construída.  

Há total infraestrutura, de Praça de serviços e lazer, sem constar os demais espaços 

provenientes ao atendimento dos alunos, com banheiros, adequados aos portadores de 

necessidades especiais, terminal de embarque e desembarque de alunos, estacionamento, 

todos os acessos calçados, cercado, com acesso monitorado por câmeras garantindo a 

segurança dos presentes. 



126 
 

 

A sua expansão deve ocorrer conforme necessidade de ampliação dos cursos e demais 

necessidades. 

No quadro a seguir estão dimensionados e distribuídos todos os espaços físicos a 

serem dispensados ao pleno funcionamento da FACCREI: 

 

QUADRO 1 – Descrição dos espaços físicos da FACCREI 

ADMININSTRAÇÃO MEDIDA TAMANHO 

COZINHA 4,0 X 2,4 9,20 

COPA 4,0 X 2,7 10,80 

BANHEIRO MASCULINO 4,0 X 1,5 6,00 

BANHEIRO FEMININO 4,0 X 1,5 6,00 

SALA DA TI 4,0 X 1,6   10,20 

SALA DA DIRETORIA GERAL 4,0 X 4,45 17,80 

SALA DE REUNIÃO  4,45 X 4,90 21,80 

BANHEIRO DA DIRETORIA GERAL 1,50 X 1,60 2,40 

GABINETE 4,0 X 2,40  11,90 

DIREÇÃO ACADÊMICA 4,90 X 4,0 19,60 

COORDENAÇÕES 4,90 X 4,0 19,60 

COORDENAÇÕES 4,90 X 4,0 19,60 

COORDENAÇÕES 4,90 X 4,0 19,60 

DIREÇÃO/DEPTO. ADMINISTRATIVO 4,90 X 4,0 19,60 

ATENDIMENTO DO NPJ 4,90 X 4,0 19,60 

DEPTO. DE RH E PESSOAL 4,90 X 4,0 19,60 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 4,90 X 4,0 19,60 

TESOURARIA 4,80 X 2,0 9,60 

RECEPÇÃO 2,40 X 2,0 4,80 

PROTOCOLO 2,0 X 2,40 4,80 

LANCHONETE 4,90 X 4,0 19,60 

SAGUÃO 10,70 X 11 144,20 

BANHEIRO MASCULINO SAGUÃO 2,0 X 1,60 3,20 

BANHEIRO FEMININO SAGUAO 2,0 X 1,60 3,20 
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SECRETARIA 8,10 X 7,20 58,30 

SALA DA SECRETARIA 3,50 X 3,50 12,25 

BANHEIRO DA SECRETARIA 1,90 X 1,60 3,04 

DEPOSITO DA SECRETARIA 1,90 X 1,60 3,04 

SALA DOS PROFESSORES 5,0 X 8,60 43,00 

BIBLIOTECA 10,70 X 20,0 214,00 

SALA DE ESTUDO 01 2,50 X 2,50 6,25 

SALA DE ESTUDO 02 2,50 X 2,50 6,25 

SALA DE ESTUDO 03 2,50 X 2,50 6,25 

SALA DA BIBLIOTECARIA 3,0 X 2,40 7,20 

BANHEIRO COLETIVO MASCULINO 6,40 X 3,80 24,30 

BANHEIRO COLETIVO FEMININO 6,40 X 3,80 24,30 

BLOCO 01 MEDIDA TAMANHO 

SALA 01 6,20 X 9,90 61,38 

SALA 02  6,20 X 9,90 61,38 

SALA 03 6,20 X 9,90 61,38 

SALA 04 6,20 X 9,90 61,38 

SALA 05 6,20 X 9,90 61,38 

SALA 06 6,20 X 9,90 61,38 

SALA 07 6,20 X 9,90 61,38 

SALA 08 6,20 X 9,90 61,38 

BLOCO 02 MEDIDA TAMANHO 

SALA 01 6,20 X 9,80 60,76 

SALA 02 6,20 X 9,80 60,76 

SALA 03 6,20 X 9,80 60,76 

SALA 04 LAB DE INFORMATICA 

I 6,20 X 9,80 60,76 

SALA 05 6,20 X 4,80 29,76 

SALA 06 6,20 X 4,80 29,76 

SALA 07 6,20 X 4,80 29,76 
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           SALA 08 NDE - 3,80 x 4,80 e 

GABINETES INDIVIDUAIS - 4,80 X 

2,50 6,20 X 4,80 29,76 

SALA 09 ESTÚDIO DE 

GRAVAÇÃO T.V 6,20 X 4,80 29,76 

SALA 10 6,20 X 4,80 29,76 

SALA 11 6,20 X 4,80 29,76 

SALA 12 LAB DE INFORMÁTICA 

II 6,20 X 4,80 29,76 

BLOCO 03 MEDIDA TAMANHO 

SALA 01 6,20 x 4,80 29,76 

SALA 02 6,20 x 4,80 29,76 

SALA 03 6,20 4,80 29,76 

SALA 04 6,20 4,80 29,76 

SALA 05 6,20 4,80 29,76 

SALA 06 6,20 4,80 29,76 

SALA 07 6,20 4,80 29,76 

SALA 08 6,20 4,80 29,76 

SALA 09 6,20 4,80 29,76 

SALA 10 6,20 4,80 29,76 

SALA 11 6,20 4,80 29,76 

SALA 12 6,20 4,80 29,76 

SALA 13 6,20 4,80 29,76 

SALA 14 6,20 4,80 29,76 

SALA 15 6,20 4,80 29,76 

SALA 16 6,20 4,80 29,76 

EMBARQUE DOS ALUNOS MEDIDA TAMANHO 

 11,70 X 3,40 39,78 

PÁTIOS INTERNOS MEDIDA TAMANHO 

 

10,0 x 35,0 

15,0 X 20,0 

350,00 

300,00 
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15,0 X 20,0 300,00 

TOTAL   2.938,58 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

As instalações gerais são determinadas pelo espaço físico da Faculdade Cristo Rei – 

FACCREI, referentes aos Cursos de Graduação, Pós-graduação e Extensão, destacam-se, as 

condições de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. 

Os equipamentos de informática, audiovisuais e de multimídia estão disponíveis à 

comunidade docente e discente em quantidade estabelecida pela legislação, como os serviços 

de manutenção, conservação e expansão das instalações e dos equipamentos. 

 

8.1.1 Pessoal de apoio técnico/manutenção e outros serviços 

 

Os serviços de manutenção e conservação das instalações físicas e dos equipamentos 

estão dispostos da seguinte maneira:  

 

I. A manutenção das instalações físicas é feita periodicamente por pessoal 

qualificado, contratado para limpeza e conservação das instalações; 

II. A instituição dispõe de um setor de apoio para manutenção permanente de 

equipamentos, o qual, quando não consegue resolver os problemas, encaminha 

as empresas especializadas. 

III. A instituição possui pessoal habilitado para a instalação, manutenção e ampliação 

dos recursos de informática, quando se fizer necessário. 

IV. Conta com a parceria de instituições educacionais, além de cadastro em empresas 

prestadoras de serviço e fornecedores de materiais necessários ao seu 

funcionamento;  

V. Pode-se contar com segurança pessoal, patrimonial e prevenção de incêndio e de 

acidentes de trabalho nos diversos espaços; Quanto à proteção pessoal, existem 

profissionais na parte externa da faculdade controlando a entrada dos alunos e 

também, na parte interna da faculdade, para a manutenção da ordem e do bem 

estar da comunidade acadêmica. Câmeras e sistema de alarme integrado a 

empresa de segurança terceirizada. 
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8.1.2 Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial 

 

O objetivo principal do Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento 

da Manutenção Patrimonial é estabelecer uma sistemática mais eficiente e eficaz da gestão 

predial, com enfoque nas necessidades de melhorias, ampliaçã, na manutenção preventiva e 

corretiva, conforme levantamentos realizados em vistorias regulares.  

Além disso, uma atuação preventiva traz impactos positivos no que se refere à 

economicidade de gastos públicos, e principalmente na confiabilidade dos sistemas e 

instalações que integram as edificações, trazendo segurança e bem estar  

à comunidade acadêmica como um todo. 

A periodicidade das avaliações, bem como o gerenciamento das manutenções dos 

espaços físicos da FACCREI EAD constam, em sua íntegra, no documento institucional Plano 

de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção Patrimonial.  

 

8.2 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICAS 
 

As instalações administrativas, visando atender às necessidades institucionais são 

compostas por salas destinadas à Direção, Coordenação, Secretaria, Sala dos Professores e 

Departamentos administrativo e financeiro, Recursos Humanos, CPD/T.I, Copa, Cozinha, 

biblioteca e banheiros, dentre outras dependências de apoio. Todos devidamente 

mobilhados, com toda estrutura de apoio necessária. Além de salas amplas, limpas, bem 

arejadas e com luminosidade natural. 

Uma das metas para esses espaços é ampliar a padronização de bens, atendendo, 

também, a requisitos de acessibilidade. 

A estrutura tecnológica conta com computadores, impressoras e softwares específicos 

para as áreas administrativa, financeira e acadêmica, o que auxilia no desenvolvimento das 

atividades exercidas pela IES. A estrutura de rede em conjunto com os sistemas de 

informações utilizados, propiciam um controle eficiente da informação facilitando a tomada 

de decisão pelos gestores da IES.  

O CPD possui servidor em um ambiente climatizado com ferramentas e recursos 

necessários para auxiliar as atividades desenvolvidas pela IES. O campus possui um link de 
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Internet via fibra óptica que possibilita aos docentes e discentes terem acesso externo ao 

sistema acadêmico da IES visualizando notas, faltas e relatórios. O campus também possui 

wireless possibilitando o discente e docente ter acesso a Internet na biblioteca, sala de aulas, 

salas dos professores e pátio. 

 

8.3 BIBLIOTECA FÍSICA E VIRTUAL 
 

A Biblioteca da FACCREI EAD é um órgão com administração própria, subordinado 

diretamente à Administração Superior da Instituição. A Biblioteca atenderá de 2ª a 6ª feira, 

das 13h30min às 22h30min; e aos sábados, das 08h00min às 12h00min, na Sede. Já a  

biblioteca virtual estará disponível na plataforma ininterruptamente.  

A Biblioteca conta com uma estrutura física suficiente para atender as necessidades da 

IES, incluindo salas individuais, gabinetes individuais, mesas com cadeiras, guarda volumes, 

espaço de atendimento e sala da bibliotecária, computadores a disposição dos alunos e 

docentes com acesso à internet, acessibilidade, para sistema de consulta ao acervo físico 

(online), acesso à Biblioteca Virtual, dentre outros serviços. 

A Biblioteca da FACCREI conta também com uma bibliotecária que faz atendimento 

especializados aos estudantes e à comunidade que frequenta este ambiente. As políticas de 

utilização e ampliação do acervo estão determinadas em Regulamentos próprios. 

A Biblioteca física detém publicações periódicas disponíveis para consulta e pesquisa 

dos discentes e docentes, um conjunto de livros com mais de 6.112 (seis mil cento e doze) 

títulos e 11.617 (onze mil seiscentos e dezessete) exemplares, monografias, trabalhos de 

conclusão, dissertações e teses distribuídas por diferentes áreas do conhecimento dos alunos, 

participa de convênios para utilização de Bibliotecas com outras instituições; possui material 

disponível em CD-ROM e DVD; está cadastrada em várias editoras para que possa receber 

obras especializadas quando do lançamento destas no mercado. 

A FACCREI disponibilizará também aos seus estudantes, a Biblioteca Virtual Minha 

Biblioteca, que consta da existência de um acervo amplo e diversificado de mais de 8 (oito) 

mil títulos, com as bibliografias básicas e complementares (para a modalidade EaD) de seus 

cursos. 
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O ambiente Minha Biblioteca promove o acesso à bibliografia de cada disciplina, além 

do material didático utilizado no curso o qual pode ser acessado de qualquer lugar a qualquer 

tempo. A seguir, as figuras representam o acesso à Minha Biblioteca. 

 

Figura 9 – Página de Acesso à Biblioteca Virtual da FACCREI “Minha Biblioteca”. 

 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

Figura 10 – Página Inicial da Biblioteca Virtual da FACCREI “Minha Biblioteca”. 

 

FONTE: FACCREI (2017). 
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8.3.1 Plano de atualização dos acervos das Bibliotecas Física e Virtual 

 

A FACCREI EAD conta com a Política de Desenvolvimento de Coleção da Biblioteca, 

estabelecida como um documento institucional e que abrange o Plano de atualização dos 

acervos das Bibliotecas Física e Virtual da IES.  

Neste documento consta a viabilidade para que seja executada a atualização regular 

dos acervos de obras, visto a necessidade de constante atualização das bibliotecas. Para tanto, 

a IES considera a alocação de recursos primordial para que as bibliotecas (física e virtual) sejam 

consideradas enquanto locais – físicos ou virtuais – de construção do conhecimento. 

A Minha Biblioteca faz a atualização das edições com base nos meses de Fevereiro e 

Agosto. Tal atualização consiste na troca da edição mais antiga pela mais recente. Já a inclusão 

de obras ocorre mediante encaminhamento de solicitação de inclusão de títulos, para 

verificação da possibilidade de inserção do mesmo na base. 

A comunidade acadêmica poderá fazer o acompanhamento e avaliação do acervo, 

pontuando, tanto na Ouvidoria da FACCREI EAD, bem como nas autoavaliações internas da 

IES, quais ações corretivas e de melhoria são necessárias nesse ambientes. 

Sendo um local de difusão de saberes, é na biblioteca que o aluno passa a ter contato 

com diferentes conhecimentos, compreendendo que a aprendizagem é um processo contínuo 

e ininterrupto. Dessa maneira, a FACCREI EAD, ao firmar seu contrato com a Minha Biblioteca, 

investe em alguns dispositivos inovadores dessa plataforma, a saber: 

 Ler em voz alta: essaa ferramenta usa os recursos de vozes do navegador do 

usuário, permitindo que ele possa escutar o conteúdo. 

 Consultar na Investopedia: basta que o usuário selecione um termo do livro que 

estiver fazendo a leitura e selecionar “Pesquisar no Investopedia” no menu 

contexto. Essa ferramenta permite a consulta a termos desconhecidos, ou aqueles 

que o estudante deseje obter mais conhecimento. 

 Definir: o usuário seleciona um termo e depois escolhe “Definir” no menu Contexto 

e tem acesso a uma definição daquilo que foi selecionado. 

 ScratchPad: é possível tomar notas durante a leitura. Tais anotações serão salvas 

para consulta posterior. 
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 Realces Instantâneos: com essa ferramenta é possível selecionar um trecho do livro 

e deixá-lo destacado do restante do texto. 

 Visão Noturna: essa ferramenta adapta a visibilidade da tela para ambientes com 

pouca luz. 

 Cartões de Estudo: é possível criar um novo grupo no painel de cartões de estudo 

ou selecionar uma frase do conteúdo e torná-la um cartão.  

 

Outro recurso disponibilizado são os periódicos científicos, que constam na Biblioteca 

física e também estão disponibilizados on-line por meio do repositório de documentos da 

plataforma JACAD. 

 

8.4 SALAS DE AULA 
 

Todas as salas de aula da sede da FACCREI EAD contam com sistema de iluminação 

natural e artificial e espaços adequados para comportar as turmas. Além disso, todos os 

ambientes e dependências de utilização acadêmica estão equipados com adequado 

mobiliário, iluminação, equipamentos de prevenção de incêndio e boa higiene.  

Dispõe, também, de instalações próprias para a utilização dos recursos audiovisuais 

necessários à prática pedagógica. Estão previstas modificações nas salas de aulas sempre que 

ocorrerem as necessidades, assim como dotar os imóveis da sede e dos polos EAD de 

condições de segurança, acessibilidade e conforto. 

Os polos EAD da FACCREI EAD disponibilizam salas de aula adequadas para atendimento 

aos seus estudantes no que diz respeito ao espaço físico, acessibilidade e disponibilização de 

recursos tecnológicos para que possam efetuar suas avaliações e atividades diversas. 

O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial prevê a análise regular das salas de aula, visando adequá-las, sempre que se fizer 

necessários, às novas demandas advindas de necessidades pontuais, bem como aquelas 

apontadas em relatórios das autoavaliações internas. 

 
8.5 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS 

 

Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas compreendem espaços 

físicos que possibilitam o fazer didático de docentes, tutores e discentes. A FACCREI EAD, 
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profundamente preocupada com a qualidade de seu ensino, constantemente repensará esses 

espaços, visando incorporar diferentes recursos tecnológicos, a fim de propiciar um ensino 

contextualizado e que atinja seus objetivos educacionais. 

O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial prevê a análise regular destes ambientes, visando adequá-los, sempre que se fizer 

necessário, às novas demandas advindas de necessidades pontuais, bem como aquelas 

apontadas em relatórios das autoavaliações internas. 

 

8.5.1 Laboratórios de Informática 
 

A Instituição conta com um laboratório de informática disponível para a comunidade 

acadêmica. Ele funciona com internet e possue instaladas as ferramentas necessárias para as 

atividades acadêmicas desenvolvidas pelos docentes, contribuindo para a pesquisa e 

produção acadêmica dos discentes, com ambiente climatizado e lousa de vidro.  

Essa sala de apoio de informática possui 24 equipamentos, contanto com condições 

ergonômicas para a utilização de seus usuários. Há softawes de acessibilidade instalados em 

diversas máquinas, possibilitando o acesso facilitado. O ambiente é normatizado no que diz 

respeito a seus usos, normas de segurança e atualização de software a partir do Regulamento 

do Laboratório de Informática. 

 

8.5.2 Laboratórios de Informática por Polo EAD 
 

No quadro a seguir são apresentados dados quantitativos e qualitativos referentes 

aos laboratórios de informática, por polo de apoio presencial. 

 
Quadro 2 – Laboratórios de Informática por Polo 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

ENDEREÇO DO POLO DE 

APOIO PRESENCIAL 
MOBILIÁRIO 

EQUIPAMENTOS – 

INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA 
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Nome: Instituto Brasileiro 

de Ensino Ltda - ME CNPJ: 

11.458.581/0001-26. 

Endereço: Rua Ari Teixeira 

da Costa, 121, 1º andar, 

centro, Ribeirão das 

Neves/MG – Cep: 33805-

020. 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Brasileiro 

de Ensino Ltda - ME 

Endereço: Prof. Juventino 

Nunes, 41 – 1º andar – 

Centro - Manhuaçu/MG – 

Cep: 36.900-000 

 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Brasileiro 

de Ensino Ltda - ME 

Endereço: Av. João César 

de Oliveira, 2792 – 

Eldorado – Contagem/MG 

– Cep: 32310-000 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 
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cadeira; mural; quadro 

branco. 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Nacional 

de Ensino Ltda - ME CNPJ: 

23.438.720/0001-39 

Endereço: Av. dos 

Andradas, 480 – Centro – 

Belo Horizonte/MG – Cep: 

30.120-010 

 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Nacional 

de Ensino Ltda – ME CNPJ: 

23.438.720/0002-10 

Endereço: PÇ Bernardino 

de Lima, 213 – Centro – 

Nova Lima/MG – Cep: 

34.000-000 

 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Cidade 

Alta  – ME CNPJ: 

08.660.703/0001-58 

Endereço: Av. São João, 

145 – Jardim Apucarana – 

Apucarana/Pr – Cep: 

86804-260 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 
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 telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Keynes – 

ME CNPJ:  09.518 

232/0001-00Endereço: Rua 

Espírito Santo, 1293 – 

Centro – Londrina/Pr – 

Cep: 86020-420 

 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Cidade 

Alta  – ME CNPJ: 

08.660.703/0001-58 

Endereço: Rua José Bavato, 

598 – Jardim Pioneiro – 

Paiçandú/Pr – Cep: 87.140-

000 

 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Instituto Brasileiro 

de Ensino Ltda - ME 

Endereço: Rua Benta 

Pereira, 83 - Centro – 

Campos dos 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  
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Goytacazes/Rio de Janeiro 

Cep: 28.035-290 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

Nome: Faculdade Cristo 

Rei - FACCREI Endereço: PR 

– 160 KM 4 Cep: 86.300-

000 

Bancadas em Material 

impermeável sem 

condutibilidade para 

microcomputador; mesa 

para impressora; mesa 

para scanner; mesa para 

projetor; mesa para 

telefone e  fax; suporte 

para TV; cadeira; armário; 

cadeira; mural; quadro 

branco. 

10 microcomputadores 

com configuração mínima: 

webcam, processador Intel  

Core  i3, Memória RAM 

4,00 GB, Bits,  4  entradas  

USB, acesso a banda larga 

com um link de 1Mbs, 

recursos de multimídia 

como caixa de som, fone de 

ouvido e microfone. 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

8.5.3 Relação Equipamento/Aluno 

 

Além do laboratório de Informática na sede, há equipamentos de informática 

disponíveis na biblioteca da Instituição na sede e nas dependências acadêmico-

administrativas. 

A FACCREI disponibilizará laboratório de informática em cada polo de apoio presencial 

com 25 computadores cada um, além dos computadores disponíveis para a biblioteca dos 

polos e nas dependências acadêmico-administrativas. 

Desta forma, serão disponibilizados 250 computadores nos dois primeiros anos de 

implantação da modalidade a distância na FACCREI e seus polos de apoio presencial. 

A relação equipamento/aluno na FACCREI disponível para a modalidade educação a 

distância é de 01 (um) microcomputador para cada grupo de 08 alunos por ano. 
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A FACCREI pretende manter a relação equipamento/aluno existente durante o período 

de vigência deste PDI, estando prevista a ampliação do número de computadores nos novos 

laboratórios de informática instalados nos polos. 

 

8.5.4 Descrição de Inovações Tecnológicas Significativas 
 

A FACCREI possui seus equipamentos interligados em rede Intranet para preservar a 

segurança dos dados e Internet – banda larga para o acesso externo a conteúdos públicos. A 

Infraestrutura tecnológica conta com equipamentos de rede como switches, hubs, servidor 

físico, servidor virtualizado, firewall físico e virtualizado, sistema de backup físico e 

virtualizado. O acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade 

suficiente para o desenvolvimento das atividades presenciais e virtuais. 

As instalações administrativas estão equipadas com microcomputadores, garantindo 

agilidade na execução dos processos e no atendimento ao aluno. 

Foram adquiridos sistemas de informatização para o controle acadêmico (controle de notas, 

frequência, histórico escolar, gerenciamento de disciplinas, envio de documentos, etc.); 

controle financeiro acadêmico (recebimentos, emissão de boletos, controle de caixa, etc.); e 

gerenciamento da biblioteca. 

Os sistemas de informação incluem Sistema Acadêmico, Plataforma Virtual de 

Aprendizagem (AVA), Biblioteca Virtual, Brinquedoteca Virtual, Web Site específico para a EaD 

para que o aluno realize sua inscrição e agendamento de vestibular de forma automatizada e 

acessibilidade digital (DOS VOZ). 

 

8.5.5 Brinquedoteca Física e Virtual 
 

Laboratório pedagógico específico para o Curso de Pedagogia, com espaço físico de 

29,76 metros quadrados, constituído de mobiliário e acervo de jogos pedagógicos, 

brinquedos, livros de literatura infantil e outros, destinado a formação pedagógica na relação 

ludicidade (jogo, brincar, brinquedo, brincadeira), educação, aprendizagem e 

desenvolvimento infantil). 

Além da Brinquedoteca presencial na sede, será disponibilizado a brinquedoteca 

virtual, que poderá ser acessado de qualquer lugar em qualquer tempo, pelo alunos, 

professores e tutores. 
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Figura 11 – Página Inicial da Brinquedoteca Virtual da FACCREI 

 

FONTE: FACCREI (2017). 

 
 

8.5.6 Laboratórios específicos do curso de graduação em Pedagogia EAD 
 

A FACCREI providenciará a instalação dos laboratórios específicos, necessários ao 

desenvolvimento do Curso de Graduação em Pedagogia, são eles: Laboratório de Informática 

Educativa, Setor de Multimeios e Laboratórios de Ensino. 

No Laboratório de Informática Educativa os microcomputadores terão configuração 

adequada às aplicações voltadas para a Pedagogia e tecnologias atualizadas. Será instalado 

em espaço físico adequado ao número de usuários e equipamentos. A FACCREI disponibilizará 

pessoal técnico e auxiliar de apoio em número suficiente e com formação adequada. O horário 

de funcionamento do Laboratório de Informática Educativa será compatível com as atividades 

do curso. 

Serão disponibilizados os recursos necessários ao bom funcionamento do Setor de 

Multimeios. Instalado em espaço físico adequado, o Setor de Multimeios atenderá aos 

requisitos de acústica (isolamento de ruídos externos e boa audição interna), iluminação, 

ventilação (adequada às necessidades climáticas locais), e limpeza (pisos sem sujeira, poeira 

e lixo, móveis sem poeira, depósitos de lixo em lugares estratégicos). Possuirá mobiliário 
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adequado e suficiente para guardar os materiais, as ferramentas, e para conservar os 

trabalhos que serão realizados pelos alunos.  

Haverá mesas individuais e para pequenos grupos, mas com possibilidades de serem 

facilmente agrupadas; aparelhagem específica e insumos necessários ao desenvolvimento das 

atividades específicas. 

Os Laboratórios de Ensino serão ambientes organizados para aprendizagem específica 

ou interdisciplinares. A FACCREI disponibilizará espaço físico adequado quanto aos aspectos 

de dimensão, acústica, iluminação, ventilação, e limpeza; e mobiliário adequado para guardar 

os materiais, as ferramentas, e para conservar os trabalhos que serão realizados pelos alunos.  

Haverá mesas individuais e para pequenos grupos, mas com possibilidades de serem 

facilmente agrupadas; aparelhagem específica e insumos necessários ao desenvolvimento das 

atividades específicas. 

 

8.7 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 

A FACCREI dispõe de recursos tecnológicos e de audiovisual que podem ser utilizados 

pelos professores e alunos. Alguns recursos tecnológicos e de audiovisual já estão instalados 

nas dependências físicas específicas e podem ser imediatamente utilizados. Há Projetores 

Multimídia em todas as salas de aulas, por exemplo. 

Outros equipamentos podem ser utilizados mediante agendamento prévio com o 

funcionário responsável, que se encarregará da instalação na sala e no horário conforme 

agenda, assim como de se encarregará também da retirada dos equipamentos após a 

utilização. É o caso de CPUs, caixas de som ou microfones, por exemplo. 

A Instituição dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para a 

comunidade acadêmica. Os equipamentos estão localizados, principalmente, nas instalações 

administrativas, biblioteca, laboratório de informática, laboratórios específicos e centro de 

processamento de dados. 

A FACCREI EAD dispõe de um conjunto de microcomputadores e periféricos modernos, 

com 142 pontos de rede instalados, projetado segundo as normas de cabeamento 

estruturado, trafegando dados de 1 GBps, conectados à Internet, através de um link de 50 

MBps. A Instituição conta, atualmente, com a seguinte infraestrutura física e lógica referente 
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aos ativos necessários para proporcionar a comunicação efetiva por meio das tecnologias de 

informação e comunicação da comunidade acadêmica: 

 

8.7.1 RECURSOS FÍSICOS DE TECNOLOGIA 

 

a. Centro de Processamento de Dados: 

 03 servidores físicos (4 TB): executam a plataforma de virtualização em modo de 

alta disponibilidade sendo possível disponibilizar todos os serviços necessários de 

infraestrutura de informática mesmo que se perca um dos servidores; 

 01 servidor virtual para firewall; 

 01 servidor virtual de arquivos; 

 03 servidores virtuais para storage definido por software; 

 01 servidor virtual para plataforma SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de 

Revistas); 

 01 computador Corei3, 4GB, HD 500 GB; 

 

b. Departamento administrativo: 

 17 computadores com configuração aproximada: Corei3, 4GB de Ram, HD de 

500GB; 

 1 computador com acessibilidade digital; 

 

c. Biblioteca: 

 5 computadores com configuração aproximada: Corei3, 4GB de Ram, HD de 500GB; 

 1 computador com acessibilidade digital; 

 

d. Laboratório de Informática: 

 23 computadores;  

 1 computador com acessibilidade digital. 

 

e. Laboratório de Atendimento OnLine ao Discente: 

 19 computadores;  
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 1 computador com acessibilidade digital; 

 20 headset. 

 

f. Estúdio 

 1 computador; 

 

g. Núcleo Docente Estruturante  

 1 computador. 

 

h. Estrutura da Internet 

 Link de Internet de 50MGps; 

 9 roteadores distribuídos estrategicamente para atender a comunidade 

acadêmica, demanda de até 1000 acesso simultâneos; 

 3 bracket para organização dos ativos de rede; 

 5 switches; 

 1 nobreak com autonomia de 3600 minutos. 

 

i. Outros 

 2 impressoras coloridas; 

 6 impressoras laser; 

 5 Microfones; 

 2 Caixa de som amplificada; 

 2 Caixa de som para desktop. 

 

Aos professores é oferecido acesso aos equipamentos de informática para o 

desenvolvimento de pesquisas e a preparação de materiais necessários ao desempenho de 

suas atividades acadêmicas. Na sala dos professores há um microcomputador conectado à 

impressora da secretaria. Além disso, o corpo docente pode fazer uso dos equipamentos de 

informática disponibilizados na biblioteca e no laboratório de informática.  

O laboratório de informática conta com ar condicionado com capacidade de 

refrigeração de acordo com a ABNT. O mobiliário é específico para laboratório: são bancadas 
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em material impermeável sem condutibilidade. Todos os equipamentos dos laboratórios de 

informática estão conectados a rede da FACCREI EAD e, consequentemente, com acesso a 

recursos compartilhados, tais como área de armazenamento, impressoras e conexão à 

Internet. Os laboratórios de informática nos polos são de uso dos alunos, sendo possível 

utilizá-lo dentro de seu horário de funcionamento.  

O acesso será controlado por funcionário, técnico em informática, que, registrará em 

uma planilha própria os dados de identificação do usuário e o equipamento por ele a ser 

utilizado. A qualidade dos serviços prestados ao usuário é garantida pela equipe de técnicos 

da tecnologia da informação da Instituição e uma prestadora de serviços na área da 

informática, a quem cabe a manutenção das impressoras. 

 

8.8 INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 
 

a. Segurança da Informção 

 Backup em nuvens (servidor de arquivos); 

 Backup físico local (servidor de arquivos e plataforma SEER); 

 Controlador de domínio; 

 Firewall; 

 Servidor de e-mails; 

 

b. Softwares disponíveis 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 AutoCad; 

 Acrobat Reader; 

 Descompactador 7Zip; 

 Antivírus Panda. 

 

c. Plataformas computacionais de apoio as TIC´s 

 Web Site Institucional; 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA IESDE; 

 Sistema Acadêmico – JACAD; 
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 Biblioteca Virtual – Minha Biblioteca; 

 Brinquedoteca Virtual para o curso de Pedagogia; 

 Moodle – Plataforma de Apoio ao processo de Ensino e Aprendizagem. 

 
8.9 EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 
 

A Faculdade Cristo Rei possui equipamentos interligados em rede de comunicação 

científica (Internet), onde o acesso aos equipamentos de informática em todos os setores da 

Instituição está disponível em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades. 

As instalações e laboratórios englobam a política de acesso e uso; os planos de 

conservação, manutenção e atualização tecnológica; a equipe técnica de apoio; os 

laboratórios de informática; dentre outros existentes na Instituição.  

 

8.9.1 Acesso aos equipamentos de informática pelos docentes/tutores 
 

Os professores e tutores têm acesso aos equipamentos de informática na Sala dos 

Professores e na Sala do Núcleo Docente Estruturante. Além desses ambientes, pode ser 

utilizada a Biblioteca e Laboratórios de Informática, todos com acesso, à disposição dos 

discentes e docentes. Os recursos audiovisuais e de multimídia também estão disponíveis aos 

docentes e tutores. 

Para suporte e atendimento aos alunos da educação a distância os tutores e docentes 

da EaD poderão utilizar o laboratório de atendimento Online disponível com 20 pontos com 

acesso a Internet. 

 

8.9.2 Acesso aos equipamentos de informática pelos discentes 

 

Os alunos têm acesso aos equipamentos, por meio dos laboratórios de informática I e 

II, onde estão disponibilizados computadores, ligados à Internet, dando suporte às atividades 

a serem desenvolvidas. Através da Biblioteca, que possui computadores com acesso a Internet 

e Secretaria Geral que possui terminal de atendimento com impressora.  

Os recursos audiovisuais e de multimídia também estão disponíveis aos discentes, 

conforme norma interna de restrição de uso dos equipamentos. 
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8.9.3 Recursos audiovisuais e multimídia 
 

O Setor de Recursos Audiovisuais e Multimídia destina-se a atender a Instituição, 

suprindo as necessidades das diversas áreas do conhecimento com os seguintes 

equipamentos, Projetor Multimídia (Data Show), Notebook, Aparelho de Som, Televisão, DVD, 

Retroprojetores, Projetores de Slides, com suporte de Projeção e Caixa de Som. 

  

8.9.4 Acesso a Internet 
 

Todos os computadores dos laboratórios, sala dos professores e do setor administrativo 

estão ligados em rede e à Internet. Toda a área física do Campus Universitário conta com a 

Internet na opção wireless.  

 

8.9.5 Política de acesso e uso dos laboratórios 

 
A utilização dos laboratórios é atividade essencial para o curso tanto dentro da carga 

horária como em outros horários, de acordo com a organização de cada disciplina e da 

administração dos laboratórios. As atividades em laboratório poderão ser em grupo ou 

individualizadas, com acompanhamento direto do professor/tutor, como auxiliado por 

monitores e pessoal de apoio. 

 

8.9.6 Plano de conservação, manutenção e atualização tecnológica 

 
As atualizações são feitas conforme a necessidade dos alunos e professores e ao menos 

duas vezes ao ano. Manutenções preventivas são realizadas diariamente pela equipe de 

profissionais do departamento de tecnologia da informação visando o perfeito funcionamento 

de todos os equipamentos. Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de 

qualidade, ordeira e satisfatória dos laboratórios a FACCREI estabeleceu um conjunto de 

orientações abaixo enunciadas: 

 

I. A manutenção e conservação dos laboratórios é executada por funcionários dos 

próprios cursos, por pessoal especializado ou treinado para exercer estas funções;  
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II. A coordenação da manutenção e conservação das instalações fica a cargo dos 

coordenadores das subáreas didáticas dos cursos. Haverá supervisores para cada 

laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos pela administração 

dos laboratórios.  

 

Os procedimentos de manutenção são divididos em três (3) grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. Incluem as atividades de: 

 

I. Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de 

uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

II. As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade 

da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho;  

III. As reformas necessárias à implementação de novas atividades; 

IV. As reformas necessárias para a ampliação e /ou aumento da capacidade das 

atividades já existentes;  

V. Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e /ou 

incidentes;  

VI. Reformas que atendem a minimização e /ou eliminação de riscos de acidentes de 

alta ou altíssima probabilidade.  

VII. Os responsáveis estarão providenciando a manutenção preventiva e corretiva, 

bem como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando 

assim que os laboratórios se tornem obsoletos. 

 

Faz parte do plano de expansão e atualização: 

 

I. Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar os 

itens de consumo e produtos periodicamente;  

II. Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e efetuar 

divulgação através de documentos, palestras e cursos; 



149 
 

 

III. Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas existentes na 

Faculdade; 

IV. Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de processamento de 

dados e das redes de comunicação de dados; 

V. Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de informática, 

de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios específicos;  

VI. Instalar, acompanhar e controlar o funcionamento dos equipamentos e das redes 

de comunicação de dados; 

VII. Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso dos 

equipamentos;  

VIII. Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos. 

 
8.10 SALA DE PROFESSORES E TUTORES 
  

A sede da FACCREI EAD conta com salas para professores que atendem totalmente às 

necessidades institucionais, uma vez que estão adequadas às atividades desses profissionais. 

O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial prevê a análise regular das salas de professores, visando adequá-las, sempre que 

se fizer necessários, às novas demandas advindas de necessidades pontuais, bem como 

aquelas apontadas em relatórios das autoavaliações internas. 

 
8.11 ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 
 

Área de convivência com aproximadamente 650m2, local onde acontece o ponto de 

encontro entre os alunos de todos os cursos, permitindo a integração e convivência entre 

todos os integrantes da Instituição. Neste espaço os alunos podem lanchar e permanecer nos 

períodos de intervalo.  

A IES, a partir das coordenações de cursos, promoverá atividades diferenciadas nesse 

espaço, como momentos culturais e oferta de serviços variados e adequados ao ambiente 

acadêmico. 

O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial prevê a análise regular do espaço de convivência e alimentação, visando adequá-
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lo, sempre que se fizer necessário, às novas demandas advindas de necessidades pontuais, 

bem como aquelas apontadas em relatórios das autoavaliações internas. 

 

8.12 CANTINA 
 

Cantina conta com serviços de lanches, sucos e refrigerantes (sem bebidas alcoólicas), 

para o atendimento aos discentes, docentes, técnicos administrativos e visitantes. 

 

8.13 CENTRO DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS 
 

Centro de reprodução de cópias, dotado de equipamentos de última geração e pessoal 

habilitado à prestação de serviços de xerografia e encadernação. 

 

8.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

As dependências do Campus são dotadas de instalações sanitárias para os discentes, 

docentes e técnicos administrativos, a fim de permitir uma utilização adequada a cada grupo 

de pessoas. Um dos sanitários tem acessibilidade para deficientes físicos, estando adequado 

às condições necessárias. 

 

8.15 ESTACIONAMENTO 
 

Estacionamento composto de 140 (cento e quarenta) vagas demarcadas para 

automóveis e 100 (cem) vagas exclusivas para motocicletas, destinadas aos docentes, 

discentes, funcionários administrativos e visitantes, com acesso controlado via cancelas 

eletrônicas e sistema de monitoramento. 

 
8.16 AUDITÓRIO 

 

A sede da FACCREI EAD conta com um auditório para atender às suas necessidades de 

institucionais, com capacidade para até 70 pessoas. Este auditório possui carteiras, mesas, 

quadro de vidro, mini-palco e diversas tomadas para acesso elétrico.  

O espaço está equipado com os recursos tecnológicos multimídia descritos a seguir: 

 Conexão com a internet via acesso wi-fi; 

 Projetor Multimídia; 
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 CPU; 

 Microfone; 

 Head set; 

 Telão para projeção. 

 Equipamento de som. 

 

8.17 SALA DO NDE E ESPAÇO DOCENTE (GABINETES INDIVIDUAIS) 
 

A sala do NDE é um espaço adequado, reservado para as reuniões deste núcleo, bem 

como utilizado para as reuniões de CPA mediante cronograma de reuniões previamente 

ajustado entre ambos (CPA e NDE). 

A sala de reuniões está equipada com os gabinetes individuais para uso dos docentes 

com regime de tempo integral na IES, como acesso a internet via wirelles. 

 

8.18 SALA DE CAPTAÇÃO 

 

A Sala de Captação da FACCREI EAD é o local destinado aos profissionais de marketing 

para que estabeleçam contato com os futuros alunos. Este embiente está equipado com três 

terminais de atendimento. Os responsáveis pela captação estão equipados com head set e 

toda infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento de suas atividades.  

 

8.19 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

O espaço físico na sede voltado para atendimento aos discentes refere-se às salas de 

apoio ao acadêmico, estruturada com mobiliário e equipamentos que auxiliam no processo 

de orientação dos estudantes nas difuculdades ou dúvidas que afetam o ensino e a 

aprendizagem, promovendo condições de acessibilidade e permanência dos alunos.  

O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e de Gerenciamento da Manutenção 

Patrimonial prevê a análise regular dos espaços para atendimento aos discentes, visando 

adequá-los, sempre que se fizer necessários, às novas demandas advindas de necessidades 

pontuais, bem como aquelas apontadas em relatórios das autoavaliações internas. 
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA 

 

Considerando a necessidade eminente de atender suas necessidades institucionais e 

destinar um espaço físico para a Comissão Permanente de Avaliação - CPA, a FACCREI EAD 

conta com uma sala própria da CPA. Esta sala é um espaço de trabalho seus os membros, 

equipada com: 

 

 computador com acesso wirelles; 

 outras portas de acesso à internet; 

 telefone com acesso à linha externa; 

 projetor multimídia; 

 mesa para reuniões. 

 

Os recursos anteriormente descritos visam instrumentalizar os membros da CPA para 

que possam realizar suas atividades e planejar ações em prol da FACCREI EAD. Uma vez que 

os instrumentos utilizados para a metodologia de coleta de dados serão formulários 

disponibilizados online para os alunos por meio da página da IES , será nesse ambiente que a 

CPA organizará todo o processo de elaboração, coleta e análise dos dados.  

10 ASPECTOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Os dados da Estratégia de Gestão Econômico-Financeira, a Previsão Orçamentária, o 

Cronograma de Execução (05 anos), os Planos de Investimentos e a Adequação da Gestão 

Financeira Prevista, além de outras informações financeiras e orçamentárias, estão descritos 

a seguir. 

 

10.1 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 

10.1.1 Resumo Executivo 
 

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI, para oferta de cursos EaD, esta sendo criada para 

ofertar ensino e conhecimento nas áreas de graduação, pós-graduação (lato sensu) e 

extensão, dentro de padrões de qualidade e excelência. 
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 Localizada em uma região próspera, a Faculdade Cristo Rei – FACCREI, esta sendo 

criada na cidade de Cornélio Procópio, que é considerada como cidade - polo do Norte do 

Paraná, fazendo parte da AMUNOP (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) 

composta por 23 municípios. 

O desenvolvimento econômico e social que o Município tem apresentado nos últimos 

anos, parte em função da concretização em polo educacional e o aumento da procura por 

profissionais qualificados na cidade e na região indicam a viabilidade da existência de uma 

instituição de ensino superior dentro dos moldes e padrões adotados pela Faculdade Cristo 

Rei – FACCREI. 

 

10.1.2 Tendências de Mercado e Oportunidades: Justificativa para a Implantação da EaD 
 

Segundo dados do IBGE (2016), a maioria da população já conquistou o direito de 

acesso ao ensino fundamental, mas ainda há um número restrito de jovens que conseguem 

chegar ao ensino superior. De acordo com pesquisas do IBGE, as taxas de escolarização de 

todas as faixas etárias no Paraná estão abaixo da média nacional. Da população de 18 a 19 

anos 46,3% estão na escola – a média nacional é de 51,9%. E isso não quer dizer que tenham 

ingressado no ensino superior.  

Na faixa etária com maior probabilidade de estar cursando uma universidade – de 20 

a 24 anos, o índice de escolarização cai para 24,6%, enquanto a média brasileira é de 25,5%. 

De acordo com a pesquisa do IBGE, os indicadores têm apresentado uma sensível 

melhora nos últimos anos, mas a batalha está na busca pela qualidade do sistema educacional. 

E é baseada nessa realidade que a Faculdade Cristo Rei – FACCREI, esta buscando 

entrar neste mercado do ensino a distância, com o objetivo de contribuir para qualificação do 

ensino no Brasil, através dos cursos que estará ofertando.   

 

10.2 PLANO DE GESTÃO PARA O ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Com base no desenvolvimento institucional da FACCREI presencial, e, considerando a 

necessidade de oportunizar a melhoria da qualidade de vida para a população brasileira, a 

Instituição tem voltado sua atenção para o Ensino a Distância (EaD). Dessa forma, pretende 

implantar um processo de EaD que possa propiciar a formação profissional do educando com 
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inserção no mundo do trabalho e que o mesmo possa assumir suas responsabilidades perante 

a sociedade. 

Pela constatação que é preciso repensar as formas de educação de jovens e adultos, 

que até o momento tiveram suas expectativas limitadas em sua formação e integração com a 

sociedade, e com a evolução científica e tecnológica que proporcionaram novas estratégias e 

metodologias de ensino, a Instituição estabelece como meta prioritária a implantação do EaD. 

Define também como compromisso acadêmico e social oportunizar acesso ao ensino de 

qualidade, proporcionando a formação de cidadãos que possam superar as desigualdades 

sociais com comprometimento em seu contexto social. 

A FACCREI entende que o Ensino a Distância proporciona a democratização e acesso 

aos conceitos fundamentais da formação profissional e pessoal do aluno, atendendo a 

demanda social como uma estratégia de superação da exclusão social de tantos cidadãos 

brasileiros. Dessa forma, tem como objetivo a implantação do EaD para a graduação de 

bacharelado, licenciatura e tecnológico, pós-graduação e também cursos de extensão e 

educação continuada. 

Considerando que a legislação brasileira, decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, 

que regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394 de 1996, define o EaD como 

“uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação” e também que as mudanças decorrentes da globalização mundial, 

internacionalização econômica, maior interação pessoal e difusão rápida da informação 

sustentada por inovações tecnológicas indicam a necessidade de propiciar ensino de 

qualidade a um número maior de pessoas que nem sempre tem oportunidade de formação 

ou desenvolvimento continuado, principalmente aqueles que residem em locais distantes e 

que não tem acesso ao ensino universitário. 

Para isso, a FACCREI firma seu compromisso em proporcionar uma formação que 

garanta as competências e habilidades objetivadas nas diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação, nos objetivos dos cursos de pós-graduação e extensão para proporcionar o 

conhecimento, desenvolvimento profissional e competências necessárias para inserção social, 

atuando e agindo em benefício da sociedade. 
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O desenvolvimento de habilidades possibilita primordialmente ao aluno a capacidade 

de argumentação, elaborar análises do ambiente social que proporcionam a estruturação de 

conjecturas e a capacidade de elaborar generalizações, assim como soluções inovadoras 

possíveis de serem aplicadas em seu contexto social. 

Com um sistema articulado de conteúdos teóricos e práticos cada qual com suas 

metodologias didáticas específicas, a Instituição pretende: 

I. Implantar cursos de graduação em bacharelado, licenciatura e tecnológico; 

II. Investir na formação de professores da educação fundamental e básica; 

III. Consolidar os cursos de pós-graduação; e 

IV. Proporcionar cursos de formação continuada. 

 

A Instituição entende que para atender a demanda de formação profissional e inserção 

no mundo produtivo e social, o ensino a distância pode proporcionar educação de boa 

qualidade por meio de gestão e metodologias inovadoras com base nas ferramentas de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Para isso, a Instituição vem preparando seu 

corpo docente e corpo técnico-administrativo para os desafios do EaD. 

A preparação dos tutores presenciais e a distância também está prevista para os cursos 

de graduação, considerando que os mesmos são primordiais para o desenvolvimento da EaD 

já que o tutor necessita de um conhecimento multidisciplinar para atender as necessidades 

dos alunos em seu processo de desenvolvimento. Também é papel do tutor orientar, motivar 

e incentivar a persistência dos alunos.  

O tutor é um facilitador da aprendizagem, aquele que está em contato com os alunos, 

verificando as dificuldades de aprendizagem, o desempenho individual nas avaliações e 

elaboração dos trabalhos, além de atuar na verificação de necessidade de conteúdos básicos 

para os acadêmicos no desenvolvimento de suas atividades e promover recuperação paralela 

de conteúdos. 

Como são múltiplas as possibilidades de Ensino a Distância, a Instituição pretende 

adotar políticas e estratégicas diferenciadas de suporte para cada curso com adoção de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) adequadas aos objetivos do curso, materiais 

impressos ou digitais básicos ao processo de aprendizagem, conforme natureza do curso 

definida em cada Projeto Pedagógico do Curso. 
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Nesse contexto, a Instituição assume o compromisso de proporcionar infraestrutura 

administrativa, tecnológica e de recursos humanos necessários ao desenvolvimento do EaD, 

estabelecendo parcerias com instituições públicas e privadas que possam funcionar como 

polos de apoio ao ensino a distância. 

Para isso, estabelece as seguintes políticas norteadoras para o EaD: 

I. Desenvolver competências segundo valores de uma sociedade democrática 

propiciando o exercício autônomo do cidadão. 

II. Propiciar ao discente domínio de conteúdos necessários ao exercício profissional 

baseado em princípios éticos de convívio em sociedade. 

III. Implementar educação interdisciplinar. 

IV. Capacitar os educandos, criando um ambiente acadêmico capaz de desenvolver 

suas habilidades e sua capacidade de adequação no mundo do trabalho. 

V. Desenvolver habilidades que possam ser aplicadas em diferentes contextos sociais. 

VI. Aprimorar conhecimento de métodos e processos de investigação. 

VII. Enfatizar a contextualização de aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

VIII. Proporcionar a inclusão social e digital. 

 

10.2.1 Abrangência Geográfica da EaD da FACCREI 

 

Para implementar suas políticas educacionais na EaD, a Instituição definiu que atuará 

em todo o território nacional, com oferta de cursos de graduação (licenciaturas e 

bacharelados), tecnológicos, pós-graduação “lato sensu” e cursos de extensão. No entanto, 

considerará os seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goías, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins,  para estabelecer 

parcerias e instituir os polos de apoio presencial conforme os padrões de qualidade 

estabelecidos pela Legislação vigente. 
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10.2.2 Estudo para implantação dos Polos EAD 

 

O planejamento para implantação da modalidade de EaD impôs a necessidade de uma 

sondagem de demanda, considerando os indicadores sociais existentes nas regiões e, mais 

especificamente, nos possíveis municípios sede dos polos de apoio a atividades presenciais, a 

demanda por formação de quadros de pessoal apresentadas nos órgãos oficiais, as 

características do desenvolvimento local e regional, os arranjos produtivos novos e existentes 

e as perspectivas de crescimento, considerando as potencialidades para as regiões mapeadas. 

As condições de oferta foram definidas e viabilizadas em cada polo, para cumprir as 

exigências legais estabelecidas nos referencias de qualidade definidos pelo MEC, a partir da 

implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da definição e configuração da 

plataforma, dos materiais instrucionais, projeto pedagógico dos cursos, Núcleo de 

Estruturante de Educação a Distância e definição do percurso metodológico.  

Também foram mapeadas e estabelecidas a seleção dos polos, definição dos parceiros, 

do perfil institucional das unidades descentralizadas, seleção do quadro de professores 

tutores, professores conteudistas, tutores a distância e presencial (de sala), equipe técnica 

especializada na área de informática, condições de oferta em cada localidade e estruturação 

da equipe administrativa. 

Cada um dos elementos anteriormente descritos norteou o planejamento para 

viabilização do credenciamento. 

A coordenação pedagógica e administrativa, a equipe de tutores e a equipe técnica dos 

polos participarão do processo de formação permanente, organizado e executado pela 

FACCREI, para conhecimento da sistemática de implementação, domínio do sistema e de toda 

dinâmica operacional da unidade central e da descentralizada. 

A parceria foi oficializada com os parceiros responsáveis pela infraestrutura física das 

unidades de ensino dos municípios onde funcionarão os polos, através de instrumento de 

contrato que estabelece as responsabilidades dos envolvidos (contratante e contratado), com 

previsão de acompanhamento e supervisão permanente dos polos e com o estabelecimento 

das responsabilidades. Ressalta-se que ao parceiro da FACCREI compete exclusivamente a 

manutenção da infraestrutura física do destinada a abrigar o polo de apoio a atividade 

presencial. 
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As regiões definidas para a instalação dos polos apresentam perfil urbano com 

contingente populacional concentrado na cidade, comércio dinâmico que atende às 

demandas locais e da polarização do município. No tocante aos municípios definidos como 

sede dos polos de apoio presencial da EaD da FACCREI, a economia local baseada 

principalmente na agropecuária, no comércio, nos serviços públicos, e passa a ser dinamizada 

pelo advento dos novos arranjos econômicos.  

Tudo isso revela uma nova realidade que justifica a necessidade de elevação do padrão 

cultural, impondo a absorção de parcela significativa da população no mundo do trabalho local 

e regional. A formação superior torna-se imperiosa e pela concentração da atividade 

profissional, o modelo de maior permanência e consequentemente reduzida evasão, é o de 

EaD. 

Com um sistema de tutoria presencial nos polos e a tutoria a distância instalada na 

sede, a FACCREI os utilizará para suporte pedagógico às ações descentralizadas. 

As dependências administrativas, os equipamentos e o mobiliário específico de cada 

polo obedecem rigorosamente ao perfil institucional definido para a EaD. Os recursos 

humanos referentes à equipe técnica, administrativa, professores tutores da sede, tutores 

presenciais e coordenador do polo, de responsabilidade da FACCREI, serão constituídos por 

profissionais qualificados, de acordo com os critérios estabelecidos pela IES. 

O polo de apoio a atividades presenciais é um núcleo de apoio pedagógico e 

administrativo da FACCREI para atendimento dos alunos matriculados nos cursos a serem 

oferecidos na modalidade a distância, e deve dispor de biblioteca, laboratório de informática, 

tutoria presencial, práticas de laboratório, atividades de avaliação presencial, dentre outras 

atividades. 

A equipe necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas e 

acadêmicas são: Coordenador de Polo, Secretária, Profissional de biblioteca, Técnico de 

Informática, Tutores, Técnicos de laboratórios pedagógicos, Técnicos de apoio e Pessoal de 

limpeza e conservação. 

O polo de apoio a atividades presenciais promove as condições para a permanência do 

aluno no curso, criando um vínculo mais próximo com a FACCREI, valorizando a expansão, 

interiorização e regionalização da oferta de educação superior. E, ainda, pode se constituir em 

importante fator de integração e desenvolvimento regional, concorrendo para uma maior 
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horizontalização dos circuitos locais, além ser a “Casa do Professor”, para poder participar de 

programas e cursos de formação inicial e continuada. 

Assim, em face de todo o entendimento relatado e da experiência da equipe do NEaD, 

a FACCREI concluiu que a implantação dos polos de apoio a atividades presenciais 

apresentados no âmbito deste PDI vai ao encontro de sua missão institucional, qual seja o 

desenvolvimento humano, profissional e social, através da educação, extensão, pesquisa, 

produção e disseminação do saber científico, filosófico, artístico, cultural e tecnológico, tanto 

na modalidade presencial quanto a distância contribuindo com a justiça social, democracia, 

cidadania, ética e com o aprimoramento da qualidade de vida. 

Portanto, para o cumprimento dessa missão, faz-se primordial assumir compromissos 

com a formação continuada de professores e com o desenvolvimento científico e tecnológico 

das sociedades das localidades que definiu para instalação dos polos, com especial atenção às 

expectativas da população local, necessidades dos arranjos produtivos locais e suas 

potencialidades em perspectiva futura. 

 

10.2.3 Estrututura dos polos EAD 

 
10.2.3.1 Implantação dos Polos 

 
A instituição, pensando no conforto de seus usuários e na qualidade de seus cursos, 

compromete-se a expandir suas dependências sempre que necessário, para atender ao 

aumento da comunidade acadêmica e/ou em função da criação de novos cursos. 

Estando também comprometido com a expansão através dos Polos, quais a serem 

instalados deverão colocar a disposição dos cursos a serem disponibilizados, infraestrutura 

física, equipamentos e recursos materiais indispensáveis ao desenvolvimento pleno do 

processo de ensino-aprendizagem, que deverão constar de: 

 

10.2.3.2 Infraestrutura Física do Polo 

 

Estrutura administrativa composta por salas destinadas a Direção, Coordenação, Sala 

dos Professores, Secretaria, T.I, Biblioteca, Laboratório de Informática, Laboratório específico 

do curso, Cantina, Serviço de fotocopiadora, devendo o local conter estrutura tecnológica, 
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sendo computadores, impressoras, internet em rede e wireless, sala de aulas em quantidade 

e condições de luminosidade, limpeza, suficientes aos cursos propostos, bem como atender 

aos portadores de necessidades especiais, e legislação em vigor.   

 

10.2.3.3 Infraestrutura de segurança e apoio do Polo 
 

O local a ser instalado o Polo deve contar com segurança pessoal, patrimonial, 

prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho nos diversos espaços. 

 
10.2.3.4 Equipamentos / Acesso e Atualizações do Polo 

 
O Polo deverá disponibilizar equipamentos interligados em rede de comunicação 

científica (Internet), onde o acesso aos equipamentos de informática em todos os setores do 

Polo está disponível em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades. 

Os alunos terão acesso aos equipamentos, por meio dos laboratórios de informática, 

onde estão disponibilizados computadores, ligados à Internet, dando suporte às atividades a 

serem desenvolvidas. Através da sala de tutoria, que deve possuir computadores com acesso 

a Internet e Secretaria Geral que possui terminal de atendimento com impressora. Os recursos 

audiovisuais e de multimídia também estão disponíveis aos discentes, conforme norma 

interna de restrição de uso dos equipamentos. 

As atualizações serão feitas conforme a necessidade e ao menos duas vezes ao ano. 

Manutenções preventivas são realizadas diariamente visando o perfeito funcionamento de 

todos os equipamentos. 

 

10.2.3.5 Pessoal técnico de apoio do Polo 

 
O pessoal técnico de apoio é formado por profissionais escolhidos pelos Polos, 

devidamente habilitados para o desenvolvimento das funções, sendo treinados pela 

Faculdade Cristo Rei – FACCREI, em momentos oportunos.  

 

10.2.3.6 Horário de funcionamento do Polo 
 

O Polo estará com horário de atendimento das 08:00 até 22:45 de segunda a sexta 

feira e a aos sábados das 08:00 até 12:00. 
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10.2.3.7 Cidades onde serão instalados os Polos de Apoio Presencial 

 

Partindo dessa compreensão, a FACCREI definiu para a instalação dos polos as cidades 

de Ribeirão das Neves - MG; Manhuaçu - MG; Contagem - MG; Belo Horizonte - MG; Nova 

Lima - MG; Apucarana - Pr; Londrina - Pr; Paiçandú – Pr; Cornélio Procópio – PR e Campos de 

Goytacazes  - RJ. 

A propósito dos municípios definidos para a implantação de polos de apoio a atividades 

presenciais, são apresentadas as informações que seguem: 

 

 Ribeirão das Neves – MG; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 - 328.871 pessoas. Em 2015, o salário médio mensal era 

de 2.0 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 9.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava as posições 137 de 853 e 600 de 853, respectivamente. Já na comparação 

com cidades do país todo, ficava na posição 1987 de 5570 e 3434 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 34.5% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 555 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3675 de 

5570 dentre as cidades do Brasil. Em  2015, os alunos dos anos inicias da rede 

pública da cidade tiveram nota média de 5.7 no IDEB. Para os alunos dos anos 

finais, essa nota foi de 3.9. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota 

dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 587 de 853. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 752 de 853. A 

taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.5 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 670 de 853 dentre as cidades do estado e na 

posição 4193 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Manhuaçu – MG; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 88.580 pessoas.  

PIB per capita [2015] – R$ 22.520,84. 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] - 80,3 %. 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] - 0,689 

Em 2015, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 26.5%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 176 de 853 e 82 de  853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

2500 de 5570 e 761 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 33.2% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 622 de 853 dentre 

as cidades do estado e na posição 3981 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

 média de 6.2 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.4. Na 

 comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

 colocava esta cidade na posição 341 de 853. Considerando a nota dos alunos dos 

 anos finais, a posição passava a 517 de 853. A taxa de escolarização (para 

 pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.4 em 2010. Isso posicionava o município na 

 posição 493 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3079 de 5570 

 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Contagem – MG; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 –658.580 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 40.100,98 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 57,7% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.6 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 34.0%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 41 de 853 e 22 de 853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

460 de 5570 e 354 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 30.5% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 740 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 4579 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 5.9 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.4. Na comparação 
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com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 497 de 853. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 517 de 853. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 97.4 em 2010. Isso posicionava o município na posição 493 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 3079 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Belo Horizonte – MG; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 2.523.794 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 34.910,13 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 48% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 3.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 55.4%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 7 de 853 e 7 de 853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 66 

de 5570 e 47 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.8% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 825 de 853 dentre as cidades do estado e 

na posição 5051 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6.2 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.4. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 341 de 853. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 517 de 853. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 97.6 em 2010. Isso posicionava o município na posição 448 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 2733 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Nova Lima – MG; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 92.178 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 81.076,95 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 54,3% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 3.8 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 56.2%. Na comparação com 
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os outros municípios do estado, ocupava as posições 6 de 853 e 6 de 853, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 58 

de 5570 e 44 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.6% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 776 de 853 dentre as cidades do estado e 

na posição 4751 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.2. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 228 de 853. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 626 de 853. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 98.3 em 2010. Isso posicionava o município na posição 266 de 853 dentre as 

cidades do estado e na posição 1603 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Apucarana – PR; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 132.691 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 22.277,97 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 75,2% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 32.0%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 131 de 399 e 48 de 399, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

1559 de 5570 e 422 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 26.4% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 374 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 5211 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.5. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 16 de 399. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 114 de 399. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 
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foi de 97.8 em 2010. Isso posicionava o município na posição 221 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 2411 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Londrina - PR; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 558.439 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 32.387,71 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 48,3% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 38.6%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 13 de 399 e 23 de 399, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

315 de 5570 e 219 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 28.7% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 328 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 4935 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6.5 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.3. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 55 de 399. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 174 de 399. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 97.3 em 2010. Isso posicionava o município na posição 288 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 3221 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Paiçandú - PR; características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 40.156 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 16.891,89 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 82,3% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 17.0%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 131 de 399 e 218 de 399, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

1559 de 5570 e 1798 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 



166 
 

 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.4% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 356 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 5104 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6.3 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 89 de 399. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 271 de 399. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 97.2 em 2010. Isso posicionava o município na posição 294 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 3382 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 Cornélio Procópio – PR (sede); características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 48.677 pessoas. 

PIB per capita [2015] – R$ 28.350,95 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] – 71,6% 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 36.2%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 131 de 399 e 31 de 399, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

1559 de 5570 e 286 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 29.8% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 298 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 4715 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 5.7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.5. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 229 de 399. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 114 de 399. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 98.7 em 2010. Isso posicionava o município na posição 95 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 982 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

 



167 
 

 

 Campos de Goytacazes RJ - características sócio geográficas:  

População estimada 2017 – 490.288 pessoas.  

PIB per capita [2015] – R$ 70.700,15 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] – 0,72 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.6 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 22.5%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 16 de 92 e 34 de 92, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

460 de 5570 e 1099 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 37.7% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 16 de 92 dentre as 

cidades do estado e na posição 3058 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 5 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.5. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 48 de 92. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 85 de 92. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) 

foi de 97.3 em 2010. Isso posicionava o município na posição 61 de 92 dentre as 

cidades do estado e na posição 3221 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

10.2.4 Programação de abertura de cursos a distância 
 

A seguir, descrição dos cursos, número de vagas propostas, polos de apoio presencial 

e previsão para solicitação dos cursos EaD da FACCREI: 

 

Quadro 3 – Programação de abertura de cursos a distância 

Nome do curso Habilitação 
Abrangência 

geográfica 
Vagas 

Polos de Apoio 

Presencial 

Ano 

previsto 

para 

solicitação 
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Pedagogia Licenciatura Nacional 

200 vagas 

anuais por 

polo = 

Totalizando 

2000 anuais 

10 Polos = 

Sede + 9 polos 

de apoio 

presencial 

2º. 

Semestre 

2017 

Formação 

Pedagógica 
Licenciatura Nacional 

200 vagas 

anuais por 

polo = 

Totalizando 

2000 anuais 

10 Polos = 

Sede + 9 polos 

de apoio 

presencial 

2º. 

Semestre 

de 2017 

Administração Bacharelado Nacional A definir A definir 

1º. 

Semestre 

de 2018 

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado Nacional A definir A definir 

1º. 

Semestre 

de 2018 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Tecnólogo  Nacional A definir A definir 

1º. 

Semestre 

de 2018 

Marketing Tecnólogo Nacional A definir A definir 

2º. 

Semestre 

de 2018 

Serviço Social Bacharelado Nacional A definir A definir 

2º. 

Semestre 

de 2018 

Letras – Língua 

Portuguesa e 

Respectivas 

Literaturas 

Licenciatura Nacional A definir A definir 

2º. 

Semestre 

de 2018 

FONTE: Equipe PDI FACCREI (2017). 
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Quadro 4 – Programação de abertura de cursos de pós-graduação (lato sensu) 

Nome do curso Modalidade 

Abrangência 

geográfica 

 

Polos de 

apoio 

presencial 

Ano previsto para 

implantação 

Tutoria em Educação a 

Distância 
EaD Nacional A definir 

1º. Semestre de 

2018 

Pedagogia Empresarial EaD Nacional A definir 
1º. Semestre de 

2018 

Administração Escolar EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Alfabetização e 

Letramento 
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

Atendimento 

Educacional 

Especializado em 

Deficiências Múltiplas 

EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Ciências da Religião EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Coordenação 

Pedagógica e 

Planejamento 

EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Docência no Ensino 

Superior 
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

Educação Ambiental EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Educação Física 

Escolar 
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

Educação Inclusiva e 

Tecnologia Assistiva 
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

Educação Infantil EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 
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Educação Musical EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Gestão de Bibliotecas EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Gestão Escolar 

Integradora: Ênfase 

em Administração 

Escolar, Orientação, 

Supervisão e Inspeção 

 

EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

História e Cultura 

Afro-brasileira 
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

Informática na 

Educação 
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

Libras para 

Professores e 

Interpretes 

EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Psicomotricidade  EaD Nacional A definir 
2º. Semestre de 

2018 

Psicopedagogia 

Institucional  
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

2018 

FONTE: Equipe PDI FACCREI (2017). 

 

Quadro 5 – Programação de abertura de cursos de extensão 

Nome do curso Modalidade 
Abrangênci

a geográfica 

Polos de 

apoio 

presencial 

Ano previsto para 

implantação 

Arte e Educação EaD Nacional A definir 1º. Semestre de 2018 

Formação Sócio 

Histórica do Brasil 
EaD Nacional A definir 

1º. Semestre de 2018 
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Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Educação Cidadã e 

Educação Integral  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Fundamentos Teóricos 

e Metodológicos da 

Educação de Jovens e 

Adultos 

EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Tecnologia da 

Informação e da 

Comunicação  

EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Educação, Trabalho e 

Cidadania  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Introdução a 

Pedagogia Empresarial  
EaD Nacional A definir 

2º. Semestre de 

20182º. 

Neuropsicologia  EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Assessoria, 

Consultoria em 

Recursos Humanos 

EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Gestão de Talentos e 

Avaliação por 

Competência  

EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Marketing Político  EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Oficina de Leitura e 

Produção de Texto  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Tópicos da Literatura 

Comparada 
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Ergonometria e 

Segurança do Trabalho  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Gerontologia Social  EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 
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Introdução a 

Pedagogia Hospitalar 
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Psicologia da 

Aprendizagem  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Prevenção na Área de 

Dependência Química  
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

Sociologia da 

Educação 
EaD Nacional A definir 2º. Semestre de 2018 

FONTE: Equipe PDI FACCREI (2017). 

 

10.2.5 Plano de Implantação – Gestão Executiva 

 

Levando em conta a necessidade estabelecimento de um cronograma para a implantação do 

Ensino EaD da FACCREI, a IES instituiu um planejamento para as ações, conforme quadros a 

seguir: 

 

Quadro 6 – Plano de Ações da EaD 

 2017 2018 2019 2020 

Criação do Núcleo de Integração Pedagógica  X x   

Criação da Secretaria Setorial do EAD X x   

Criação do Órgão Administrativo dos polos de 
apoio presencial 

       x   

Implementação do Sistema de Registro e 
Controle Acadêmico do EAD 

 
X 

 
x 

  

Implantação da Plataforma AVA X    

Investimento na infraestrutura do EAD X x x x 

Preparação dos materiais didáticos e 
Pedagógicos 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

Criação do Colegiado dos Cursos EAD  x x x 

Implementação do Sistema de Apoio 
Administrativo e Financeiro – Sede e Polos 
(controle administrativo e financeiro) 

  
x 

 
x 

 
x 
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Aperfeiçoamento da plataforma AVA   x x 

Aperfeiçoamento do Sistema de Registro e 
Controle Acadêmico 

   
x 

 
X 

FONTE: Equipe PDI FACCREI (2017). 

 

Quadro 7 – Cronograma de Implantação do EAD 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Treinamento dos técnicos 
administrativos 

X X X X X 

Treinamento dos Docentes X X X X X 

Treinamento dos Tutores a 
distância 

X X X X X 

Treinamento dos Tutores 
presenciais  

 X X X X 

Início dos cursos EAD  X X X X 

Implantação dos polos de apoio 
presencial 

 X X X X 

Capacitação do Coordenador e 
técnicos dos polos 

 X X X X 

Supervisão dos Polos  X X X X 

Aprimoramento das 
tecnológias e meios de 
comunicação 

 X X X X 

Solicitação de reconhecimento 
de Cursos  

  X X X 

FONTE: Equipe PDI FACCREI (2017). 

 

A FACCREI estabeleceu para implantação do EAD um cronograma que atende 

preferencialmente o treinamento do corpo docente/tutor e dos técnico-administrativos. Além 

disso, estabeleceu também a prioridade de criar regimentalmente uma Coordenadoria de 

Ensino a Distância e o Núcleo de Integração Pedagógica para produção de material didático e 

apoio aos docentes na preparação das aulas.  

Além da estrutura pedagógica, criará um setor administrativo dos Polos e um setor 

responsável pelo suporte técnico de informática específico para EAD e o investimento 

necessário na infraestrutura para geração de aulas e produção de materiais. 

 

  



174 
 

 

10.2.6 Previsão da Capacidade de Atendimento ao Público-Alvo 

 

O público alvo do EaD da FACCREI relaciona-se diretamente àquelas pessoas que 

possuem pouco tempo livre e que precisam conciliar emprego e estudo, além da vida pessoal. 

Essa eminente demanda por cursos de nível superior que se adequem a esse perfil abre espaço 

à implantação de um sistema de ensino que se adeque à essa realidade específica, sem perder 

qualidade e profundidade no processo de ensino e aprendizagem.  

Levando em conta esse público alvo e a partir da proposta de abertura de 10 (dez) 

polos de apoio presencial, cada polo com capacidade de atendimento para 400 (quatrocentos) 

alunos, (200 alunos por curso solicitado) por ano. Dessa maneira, a meta de atendimento total 

será de 4000 (quatro mil) alunos por ano. 

 
10.3 TAMANHO E CRESCIMENTO DE MERCADO 

 

Em função do desenvolvimento econômico e social, e ainda com uma carência de 

ensino superior em regiões remotas do nosso país, aliados ao aumento da demanda por 

formação profissional; ou seja, uma quantia significativa da população necessitando de 

formação profissional adequada e com qualidade. 

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI pretende atender a esta demanda. Além disso, está 

analisando todas as regiões do país, buscando implantar em locais que o acesso e a demanda 

necessite da educação a distância. 

A Faculdade Cristo Rei – FACCREI apresenta algumas vantagens competitivas: 

 Sede própria bem dimensionada, com boa localização, excelente estrutura física e 

equipamentos compatíveis aos projetos pedagógicos. 

 Corpo docente e equipe técnica, serão selecionados e qualificados, que permitem 

a FACCREI oferecer um serviço diferenciado e eficiente aos seus clientes. 

 Como estratégia de Marketing será realizado um trabalho constante de divulgação 

e telemarketing, mantendo o público informado sobre o andamento da Instituição 

e seu ritmo de crescimento, a fim de conquistar o seu espaço no mercado. 

 Sistema de comunicação através de 0800, site, E-mail, WhatsApp, Facebook, 

dentre outras ferramentas disponíveis no mercado tecnológico.  

 Programa próprio de bolsas e descontos. 
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 Ofertando valores de mensalidades compatíveis com a realidade. 

 

10.4 VIABILIDADE DO INVESTIMENTO E CAPITAL DISPONIBILIZADO  
 

O retorno financeiro de um investimento é em longo prazo. Em curto e médio prazo 

tem-se o retorno da viabilidade do empreendimento, através da procura pelos cursos 

ofertados e alunos matriculados. 

Além disso, cabe à Instituição, através de suas ações e projetos, determinar o tempo e 

as condições de viabilidade do investimento. Todo o lucro contabilizado pela Instituição será 

reinvestido na sua formação estrutural, e de recursos humanos. A Instituição percebe que o 

reinvestimento se faz necessário, até para viabilizar um projeto maior. 

Inicialmente, o capital a ser investido vem do investimento da Mantenedora, sendo 

que com o início dos Cursos, começaram a entrar os valores provenientes de mensalidades e 

taxas, quais serão investidos 100% do seu lucro liquido na viabilização da FACCREI – EaD. 

 

10.5 ANÁLISE ESTRATÉGICA E PLANO DE MARKETING 
 

A especialização profissional e dos serviços oferecidos nos meios empresariais e 

públicos, tem sido determinante na procura por qualificação superior de qualidade. 

A setorização das necessidades prima em buscar produtos e serviços que estejam afins 

com a realidade de algumas regiões.. 

A busca pela melhoria da qualidade de vida e do crescimento profissional faz com que 

a população deseje aprimorar seus conhecimentos de forma prática e funcional. 

Assim sendo, a escolha dos cursos, os valores a serem cobrados, a localização, a 

qualificação do Corpo Docente e Técnico-Administrativo, a construção de um currículo 

inserido na realidade nacional é determinante para atingir o nicho de mercado existente, 

garantindo o sucesso do empreendimento. O crescimento da demanda no setor educacional 

propicia o surgimento de Instituições com soluções criativas e diferenciadas. 

Visando atingir os nichos de mercado existentes, a Faculdade Cristo Rei – FACCREI, esta 

sendo criada, visando o direcionamento de suas ações para o desenvolvimento de projetos a 

curto, médio e longo prazo, dentro de áreas específicas. A necessidade de uma boa estratégia 
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de marketing, com ações precisas e dirigidas ao público alvo correto, faz a diferença de estar 

ou não dentro do mercado competitivo nos dias de hoje.  

 

10.6 MERCADO E PÚBLICO ALVO 
 

A expectativa, para os próximos anos, é de amadurecimento e fortalecimento no setor 

educacional de ensino superior a distância, com a concretização do mercado e o surgimento 

de novas frentes de atuação. Estes dados demonstram, ainda, um potencial de mercado em 

crescimento e segmentado, com várias possibilidades de investimentos para o setor. 

Com o objetivo em suprir parte desta demanda, a Faculdade Cristo Rei – FACCREI optou 

em atuar em áreas que correspondam a carências regionais em todo o país.  

 

10.7 PLANO DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO: PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 

 

A Instituição será gerida através de um Planejamento Econômico-Financeiro orientado 

pelos preceitos da nova gestão empresarial, seguindo as normas e orientações contábeis 

legais adotadas no Brasil.  

Os recursos destinados para cada setor da Instituição são realizados a partir de 

dotações orçamentárias fixas, podendo haver suplementação quando necessário, sendo que 

os valores para aquisição de livros, materiais diversos e equipamentos de apoio didático 

priorizam a fixação desses valores. 

Dentro deste Planejamento Econômico-Financeiro estão inseridas todas as receitas e 

despesas pertinentes ao bom funcionamento da Instituição e de seus Cursos. Os valores das 

dotações/departamentos variam anualmente em decorrência das necessidades detectadas, 

não sendo inferiores a previsão de investimento da ordem de 10% (dez por cento) ao ano. 

 

10.7.1 Situação Patrimonial 

 

Quadro 8 – Demonstrativo Patrimonial 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

     CAPITAL SOCIAL 
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          Capital Social 

            (-) Capital a Integralizar 

 

     LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

         Lucros Acumulados 

200.000,00 

 

 

           0,00 

 

 

 

              0,00 

TOTAL       ..............................................  200.000,00 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

10.7.2 Demonstrativo de 2017 
 

Quadro 9 – Demonstrativo Financeiro de 2017 

RECEITAS DESPESAS 
LUCRO 
LÍQUIDO 

INVESTIDO 

R$ 200.000,00 --------------------- ------------------ 100% 

    

FONTE: FACCREI (2017). 

 
Notas Explicativas: 
Os valores estão em moeda nacional (Reais - R$). 
A receita é oriunda do capital social inicial. 
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10.7.3 Cronograma Financeiro de Aplicação dos Recursos Previsto para os Próximos 05 
(cinco) anos 
 

Quadro 10 – Cronograma de Aplicação dos Recursos 

 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

Notas Explicativas: 

Os valores estão projetados e estimados em moeda nacional (Reais - R$). 
A projeção é do preenchimento completo das vagas, mas na prática terá alterações quanto ao 
preenchimento e valores. 
 
2017 – Está sendo executado todo o projeto, a estrutura e documentação para início no ano 
de 2018. 
 
2018 – Projeção da entrada de 2000 alunos com mensalidade média de R$ 289,00 (duzentos 
e oitenta e nove reais), Curso de Pedagogia EaD, e mais 2000 alunos com mensalidade média 
de 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), Curso de Formação Pedagógica em EaD. 
 
2019 – Projeção de aumento de 5% nas mensalidades, entrada de 2000 alunos com 
mensalidade média de R$ 303,45 (trezentos e três reais e quarenta  e cinco centavos), Curso 
de Pedagogia EaD, e mais 2000 alunos com mensalidade média de 250,95 (duzentos e 
cinquenta reais e noventa e cinco centavos), Curso de Formação Pedagógica em EaD. 
 

DESCRIÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021

Receitas

Mensalidades/anual (+) 12.672.000,00 25.977.600,00  39.948.480,00 54.617.760,00 

Bolsas  5%                      (-) 633.600,00       1.298.880,00     1.997.424,00   2.730.888,00   

Diversos                         (+) 200.000,00        

Financiamentos          (+)

Inadimplência/anual (-) 1.267.200,00   2.597.760,00     3.994.848,00   5.461.776,00   

Serviços                          (+)

Taxas/anual                  (+) 190.080,00       389.664,00        599.227,20       819.266,40       

TOTAL RECEITA 200.000,00        10.961.280,00 22.470.624,00  34.555.435,20 47.244.362,40 

Despesas / Investimentos

Biblioteca Digital/anual 3.000,00            57.600,00         115.200,00        172.800,00       230.400,00       

Aluguel/anual

Desp. Administrativas/anual 5.000,00            1.812.096,00   3.714.796,80     5.712.632,64   7.810.339,68   

Encargo/anual 8.500,00            63.360,00         129.888,00        199.742,40       273.088,80       

Eventos/anual 31.680,00         64.944,00           99.871,20         136.544,40       

Investimentos/anual

Manutenção/anual 342.144,00       701.395,20        1.078.608,96   1.474.679,52   

Pessoal Administrativo/anual 208.000,00       218.400,00        229.320,00       240.786,00       

Pessoal Docente / anual 34.000,00          637.000,00       668.850,00        702.292,50       737.407,12       

Pesquisa e Extensão/anual 126.720,00       259.776,00        399.484,80       546.177,60       

Treinamento/anual 5.000,00            101.376,00       207.820,80        319.587,84       436.942,08       

Aquisição Equip.-Móveis /anual 633.600,00       1.298.880,00     1.997.424,00   2.730.888,00   

TOTAL DESP. E INVESTIMENTOS 55.500,00          4.013.576,00   7.379.950,80     10.911.764,34 14.617.253,20 

RESULTADO OPERACIONAL 144.500,00        6.947.704,00   15.090.673,20  23.643.670,86 32.627.109,20 
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2020 – Projeção de aumento de 5% nas mensalidades, entrada de 2000 alunos com 
mensalidade média de R$ 318,62 (trezentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), Curso 
de Pedagogia EaD, e mais 2000 alunos com mensalidade média de 263,50 (duzentos e 
sessenta e três reais e cinquenta centavos), Curso de Formação Pedagógica em EaD. 
 
2021 – Projeção de aumento de 5% nas mensalidades, entrada de 2000 alunos com 
mensalidade média de R$ 334,55 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos), Curso de Pedagogia EaD, e mais 2000 alunos com mensalidade média de 276,67 
(duzentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), Curso de Formação Pedagógica 
em EaD. 
 
 

10.7.4 Lucro Líquido Previsto para os Próximos 05 (cinco) anos 

 

O Lucro Líquido Previsto inicial advém do quadro demonstrativo anteriormente 
exposto, e é expresso sucintamente a seguir: 

 

Quadro 11 – Lucro Líquido 

ANO LUCRO 

 LÍQUIDO 

2017 144.500,00 

2018 6.947.704,00 

2019 15.090.673,20 

2020 23.643.670,86 

2021 32.627.109,20 

TOTAL      78.453.657,26 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

10.7.5 Cronograma Financeiro de Aplicação dos Recursos sobre o Lucro Líquido Previsto 
para os Próximos 05 (cinco) anos 

 

O Cronograma de Aplicação dos Recursos líquidos indicados no quadro anteriormente 
exposto, e pode ser expresso nos quadros a seguir:  
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Quadro 12 – Cronograma de Aplicação dos Recursos líquidos para o ano de 2017 

 SEM  

DESCRIÇÃO 1 2 % 

CRIAÇÃO DO NEAD – DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS  X 05 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  E AUTORIZAÇÃO DE 

CURSO EAD 
 X 05 

ADQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  X 30 

IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA AVA, SISTEMA DE 

REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO 
 X 45 

IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA VIRTUAL  X 05 

IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS   X 10 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

Quadro 13 - Cronograma de Aplicação dos Recursos líquidos para o ano de 2018 

 SEM  

DESCRIÇÃO 1 2 % 

MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES, AQUISIÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS, DENTRE OUTROS. 
X  30 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE NOVOS CURSOS  X X 05 

INVESTIMENTO COM MARKETING INSTITUCIONAL  X X 15 

CAPACITAÇÃO DOCENTE/TUTOR E TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 
X X 20 

IMPLANTAÇÃO DOS POLOS PARA OFERTA DE CURSOS A 

DISTÂNCIA 
X X 20 

CUSTEIO DE PROJETOS IMPLANTADOS X X 10 

FONTE: FACCREI (2017). 

 
 

Quadro 14 - Cronograma de Aplicação dos Recursos líquidos para o ano de 2019 

 SEM  

DESCRIÇÃO 1 2 % 
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MANUTENÇÃO, ADQUAÇÕES, AQUISIÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS, DENTRE OUTROS. 
X X 35 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE NOVOS CURSOS X X 05 

INVESTIMENTO EM AMPLIAÇÃO DAS  INSTALAÇÕES DO 

CAMPUS SEDE E NOVAS TECNOLÓGIAS 
X  50 

CUSTEIO DE PROJETOS IMPLANTADOS  X 10 

FONTE: FACCREI (2017). 

 

Quadro 15 – Cronograma de Aplicação dos Recursos líquidos para o ano de 2020 

 SEM  

DESCRIÇÃO 1 2 % 

MANUTENÇÃO, ADQUAÇÕES, AQUISIÇÕES DE LIVROS, 

EQUIPAMENTOS, DENTRE OUTROS. 
X X 40 

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO E RECONHECIMENTO DE 

CURSOS  
X X 10 

CUSTEIO DE PROJETOS IMPLANTADOS  X 15 

INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO DOCENTE/TUTOR E 

TÉCNICOS 
 X 35 

FONTE: FACCREI (2017). 

 
Quadro 16 – Cronograma de Aplicação dos Recursos líquidos para o ano de 2021 

 SEM  

DESCRIÇÃO 1 2 % 

MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES, AQUISIÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS, DENTRE OUTROS. 
X X 15 

CUSTEIO DE AMPLIAÇÃO DAS TECNOLÓGIAS X X 25 

MARKETING INSTITUCIONAL  X 10 

CONSTRUÇÕES CAMPUS SEDE  X 50 

FONTE: FACCREI (2017). 
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10.7.6 Análise de Viabilidade 
  

A viabilidade do empreendimento é total. Mesmo com índices de inadimplência, e 

despesas gerais, o retorno é possível, onde pode reverter em investimentos, viabilizando 

todos as ações propostas. Dentre elas, a solicitação de autorização para novos cursos de 

graduação na modalidade a distância.  

Mesmo em momento de crise econômica nacional, a instituição entende que irá 

alcançar suas metas. Pretende se consolidar com a chegada de mais cursos de graduação, 

ofertar de pós graduação e dos cursos de extensão, dando continuidade aos seus 

investimentos. 

 
10.8 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE INVESTIMENTOS 
 

Prever, analisar e calcular com precisão ou mesmo traçar com certeza um caminho a 

seguir, não é uma tarefa simples e fácil. Porém, é possível detectar situações e analisar 

comportamentos, que nos levam a programar e sugerir ações que possibilitem seguir um 

caminho de forma a correr menos riscos e atingir os objetivos e as metas pré-determinadas. 

Ter um pouco dessa Visão e Percepção do Futuro é um fator determinante do sucesso 

de qualquer empreendimento nos dias de hoje, principalmente no setor educacional, em 

decorrência das mudanças empresarias e de profissões que vêm ocorrendo. 

O Plano Estratégico de ações da FACCREI EAD, visando a excelência de seus produtos 

e serviços, deve: 

 

I. Estar sempre atento para acompanhar as mudanças no setor e na realidade 

nacional e mundial. Acreditar no futuro e investir, sempre, no crescimento e 

desenvolvimento da Instituição.  

II. Seguir seus objetivos e metas, revendo e atualizando-os, mantendo a mesma linha 

com base em informações consistentes e análises de mercado. 

III. Investir no potencial humano e em tecnologia, para acompanhar o mercado em 

constante transformação e conquistando novos nichos de mercado. Acompanhar 

e reagir à velocidade das transformações e da informação se atualizando 

constantemente.  
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IV. Descentralizar o poder, proporcionando maior autonomia aos funcionários, 

fazendo-os sentir mais a vontade e deixando-os desenvolver seu espírito de 

liderança individual. 

V. Buscar ser líder do setor na região, estar à frente das ações que busquem o 

desenvolvimento regional. 

VI. Conhecer e dominar novas culturas (gestão, conhecimento, etc.), agindo 

estrategicamente no local e pensando no global, captando informações e 

conhecimentos do mundo. 

VII. Criar condições de interatividade com todas as comunidades (interna e externa, 

discentes e docentes, técnicos administrativos e discentes, etc.). 

VIII. Atuar com intensidade no setor social, em conjunto com entidades filantrópicas e 

do terceiro setor, visando proporcionar o bem estar físico, mental e social, para 

com isso conseguir obter a melhoria de vida da sociedade e consequentemente, 

ser um mecanismo de ação social da comunidade. 

IX. A busca da excelência deve ser a meta a ser conquistada ininterruptamente. 

Portanto deve-se investir em treinamentos e tecnologias, buscando a eficiência de 

seus serviços e a qualidade de seus produtos e principalmente no conhecimento 

aprofundado do mercado. 

X. Manter o respeito e a lealdade com seus discentes, docentes, técnicos 

administrativos, parceiros, fornecedores e “concorrentes”, tendo como objetivo 

principal a clareza e a transparência para assim, obter o retorno desejado da 

comunidade. 

XI. Traçar cenários otimistas, preparando-se para o pior dos cenários, sabendo sempre 

captar as oportunidades. Com um cenário favorável em direção aos objetivos e 

sempre estar preparado para sobreviver nos momentos de crise. 

 

10.8.1 Cronograma de Ações para os Próximos 05 (cinco) anos  
 

 O quadro a seguir traz o detalhamento das ações programadas para o período de 

vigência do presente PDI, tais ações foram pensadas levando em conta as metas estabelecidas 

institucionais e de gestão.  
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Quadro 17 – Cronograma de Ações previstas para realização com o PDI 2017-2021 

AÇÕES PRAZOS 

 Formação da equipe de trabalho Institucional, viabilização dos 

procedimentos, e projetos para implantação da Faculdade; 

2017-1 

 Criação do NEAD – Núcleo de Ensino a Distância; 

 Desenvolvimento dos Projetos de Credenciamento e autorização de 

cursos a distância; 

 Estruturação da infraestrutura do Campus – Sede para implantação da 

Faculdade e autorização de cursos a distância; 

 Protocolo de solicitação de credenciamento em EAD; 2017-2 

 Protocolo de solicitação de autorização do curso de Pedagogia em EAD; 

 Implantação da Plataforma – AVA; 

 Implantação da Biblioteca Virtual; 

 Implantação do Sistema Acadêmico para o EAD. 

 Implantação da Secretaria Setorial – EAD. 

 Elaboração do planejamento Institucional/apresentação/divisão para 

execução. 

2018-1 

 Capacitação dos técnicos, docentes/tutor; 

 Pesquisa de implantação dos polos, implantação e treinamento dos 

tutores dos polos; 

 Implementação através de calendário das atividades culturais, dos 

projetos de extensão, pesquisa e iniciação cientifica e demais atividades 

complementares da Instituição. 

 Investimentos em equipamentos, equipe técnica e docente. 

 Oferta dos Cursos de Pós Graduação e dos Cursos de Extensão em EaD. 

 Criação e implantação do COSUP e CEPE; 

 Criação e Implantação dos Colegiados de Curso; 

 Implantação da Ouvidoria – EaD; 

 Protocolo de solicitação de autorização de novos cursos em EaD. 
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Reestruturar o portal da FACCREI, garantindo acessibilidade e a 

comunicação em diferentes idiomas. 

 Aplicação dos relatórios da CPA e verificação junto a coordenação para 

promoção de melhorias. 

2018-2 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos a serem 

autorizados. 

 Protocolo de solicitação de autorização de novos cursos em EaD. 

 Promoção de atividades de responsabilidade social. 

 Ampliação da oferta de cursos de Extensão, Pós Graduação a Distância. 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos autorizados; 2019-1 

 Análise dos dados e atendimento as necessidades apontadas pela CPA; 

 Avaliar os meios de comunicação entre docentes/tutores e acadêmicos; 

 Implementação através de calendário das atividades culturais, dos 

projetos de extensão, pesquisa e iniciação cientifica e demais atividades 

complementares da Instituição. 

 Aperfeiçoamento da Plataforma – AVA; 

 Aperfeiçoamento do Sistema Acadêmico; 

 Capacitação de Tutores e Coordenadores de Polos; 

 Solicitação de renovação e reconhecimento dos cursos em andamento. 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos autorizados; 2019-2 

 Aplicação dos relatórios da CPA e verificação junto a coordenação para 

promoção de melhorias; 

 Atualização de equipamentos – novas tecnologias; 

 Supervisão de Polos; 

 Promoção de atividades de responsabilidade social. 

 Capacitações de docentes, tutores, equipe técnica administrativa; 2020-1 

 Avaliar os meios de comunicação entre docentes/tutores e acadêmicos; 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos autorizados. 

 Protocolo de Renovação e Reconhecimento de cursos. 
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 Implementação através de calendário das atividades culturais, dos 

projetos de extensão, pesquisa e iniciação cientifica e demais atividades 

complementares da Instituição. 

 Iniciar construção de novas salas de aula, laboratórios e demais estruturas 

para a Instituição. 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos autorizados. 2020-2 

 Aplicação dos relatórios da CPA e verificação junto a coordenação para 

promoção de melhorias. 

 Promoção de atividades de responsabilidade social. 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos autorizados. 2021-1 

 Implementação através de calendário das atividades culturais, dos 

projetos de extensão, pesquisa e iniciação cientifica e demais atividades 

complementares da Instituição. 

 Protocolo para reconhecimento de cursos. 

 Adequações da estrutura para recebimento de novos cursos autorizados. 2021-2 

 Aplicação dos relatórios da CPA e verificação junto a coordenação para 

promoção de melhorias. 

 Promoção de atividades de responsabilidade social. 

FONTE: Equipe PDI 2017-2021 FACCREI (2017). 

 

11 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL 

 

 O processo de Avaliação Institucional deve buscar atender à tripla exigência de ser: 

I. um processo contínuo de aperfeiçoamento;  

II. uma ferramenta para planejamento da gestão universitária; e  

III. um sistema de prestação de contas à comunidade interna e externa. 

 

 A finalidade da Avaliação Institucional da FACCREI EAD é a busca pela melhoria do 

projeto pedagógico e o desenvolvimento institucional, a partir da reflexão e análises dos 

resultados obtidos, com vistas à elaboração de novas metas e propostas que conduzam a 

instituição a altos padrões de qualidade e a excelência de seus produtos e serviços. 
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Para atingir essa finalidade, a Faculdade Cristo Rei – FACCREI seguirá que as seguintes 

etapas: 

I. avaliação interna: realizada pela instituição, com a participação de todas as 

instâncias e segmentos da comunidade universitária, considerando as diferentes 

dimensões de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  

II.  avaliação externa: realizada por comissão externa, a convite da IES, a partir da 

análise dos resultados da avaliação interna e de visitas à instituição, resultando na 

elaboração de um parecer.  

III. reavaliação: consolidação dos resultados da avaliação interna (auto avaliação), da 

externa e da discussão com a comunidade acadêmica resultando na elaboração de 

um relatório final e de um plano de desenvolvimento institucional.  

 

Considerando que o Sistema de Educação necessita de regulação orgânica fundada 

com base em princípios contemporâneos e respeitando o disposto na Constituição Federal e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, foram estabelecidas as diretrizes para o 

processo de Avaliação Institucional da Faculdade Cristo Rei – FACCREI, coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

A avaliação Institucional, por um lado, constituir-se-á num processo de análise para 

compreender os processos existentes em seu interior: a sua vida e funcionamento, os seus 

avanços e recuos, os seus acertos e sucessos; por outro, num processo permanente de 

inferências e recomendações que apontem o caminho a seguir a fim de se aperfeiçoar cada 

vez mais. Nesse sentido, a avaliação deve conectar-se profundamente com o futuro, focando 

a missão e a visão institucional. 

 

11.1 PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO    
INSTITUCIONAL 
 

A Autoavaliação Institucional é uma ferramenta primordial para as Instituições de 

Ensino Superior que visam o seu desenvolvimento contínuo, a busca pelo aprimoramento de 

suas ações, pelo fortalecimento de suas estruturas, pelo compromisso com sua missão e pelo 

direcionamento de seus objetivos e metas. 
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A Autoavaliação Institucional tem como objetivo avaliar o projeto acadêmico e sócio-

político-administrativo da Faculdade, visando promover uma permanente melhoria da 

qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas.  

Esse objetivo é garantido por ações específicas tais como: assegurar a qualidade da 

ação universitária; prestar contas à sociedade das ações da Instituição; diagnosticar, planejar 

e executar melhorias das tarefas acadêmicas nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão; explicitar as diretrizes de um projeto pedagógico; explicitar as diretrizes de um 

programa sistemático e participativo de avaliação e, consequentemente, de ações corretivas; 

além de planejar estrategicamente a Instituição, adequando-a ao momento histórico em que 

se insere e permitindo a capacidade de responder rapidamente às modificações estruturais 

da sociedade brasileira e mundial. 

Nesse contexto, a Avaliação Institucional certamente contribuirá significativamente 

para que a FACCREI EAD repense permanentemente as suas práticas de forma crítica e 

comprometida, refletindo sobre o seu papel na sociedade como disseminadora e promotora 

do saber capaz de compreender e modificar a realidade. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº. 

10.861, de 14 de abril de 2004 estabeleceu, em seu Art. 11 e 12, a formação da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, em cada instituição de ensino superior. As Comissões Próprias de 

Avaliação (CPAs), são responsáveis pela coordenação dos processos internos de avaliação da 

instituição (Autoavaliação), de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

INEP. As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes da instituição, garantindo a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada. 

A FACCREI EAD, primando pelo estabelecimento de processos que atendam suas 

necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmico-

administrativas de melhoria institucional, instaurou a CPA da IES a fim de que haja 

planejamento e constante reavaliação de suas ações. 

Assim que credenciada, a FACCREI EAD, a partir de sua CPA, iniciará sua etapa de 

sensibilização para que todos os segmentos da comunidade se conscientizem a respeito de 

sua relevância, conforme consta no documento institucional Projeto de Autoavaliação 

Institucional – CPA. No que referido documento, consta, inclusive, quais serão os canais que 
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comunicação pelos quais serão divulgadas as informações e avaliações da CPA no sentido de 

apropriar toda a comunidade acadêmica e externa a respeito dos resultados. 

 

11.1.1 Etapas da Autoavaliação 

 

O processo de autoavaliação da FACCREI EAD será desenvolvido em 03 (três) etapas, 

conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-

Avaliação das Instituições”. A primeira etapa consiste na Preparação do Projeto de 

AutoAvaliação, a segunda no seu Desenvolvimento e a terceira na Consolidação. 

 

11.1.1.1 1ª Etapa: Preparação 

 

a. Constituição da CPA 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a FACCREI EAD 

constituiu a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas 

pelo INEP. A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da 

autoavaliação da IES. Possui autonomia em relação aos órgãos colegiados existentes na 

Instituição. 

Na sua composição, a CPA conta com a participação de representantes de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, 

também, da sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por 

parte de qualquer um dos segmentos representados. 

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do 

mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA são objeto de 

regulamentação própria, aprovada pelo Conselho de Administração Superior. 

Os representantes foram escolhidos entre pessoas capazes de assumir a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. 

Para assegurar sua legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos 

seus membros são consultados os agentes participantes do processo. 
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b. Planejamento 

 

Após a constituição da CPA, será iniciada a fase de planejamento do Projeto de 

Autoavaliação, que compreende a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos 

e calendário das ações avaliativas, contemplando os prazos para execução das ações principais 

e datas de eventos (reuniões, seminários e etc.) e observando igualmente os prazos 

estabelecidos pela Portaria MEC nº 2.051/2004, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento, que será discutido com a comunidade acadêmica, levará em conta as 

características da Instituição e seu porte. 

 

c. Sensibilização 

 

A FACCREI EAD buscará, no processo de autoavaliação, a sensibilização e o 

envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da 

realização de reuniões, palestras, seminários e outros meios de interlocução. 

A sensibilização terá caráter permanente, sendo realizada tanto nos momentos iniciais 

quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre existirão novos elementos 

iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo docente 

ou técnico-administrativo. 

A FACCREI EAD buscará obter a mais ampla e efetiva participação de todos os 

segmentos da comunidade interna e, se possível, também a colaboração de membros 

externos, como egressos e representantes dos setores sociais mais diretamente envolvidos 

com a Instituição. 

 

11.1.1.2 2ª Etapa: Desenvolvimento 

 

No desenvolvimento do processo de autoavaliação é fundamental assegurar a 

coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os 

participantes e a observância aos prazos. Nesta etapa serão desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 

a. Realização de reuniões ou debates de sensibilização; 
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b. Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas destas reuniões; 

c. Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da Instituição, discussões internas e 

apresentação das sistematizações dos resultados e outros; 

d. Definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; 

estudo de evasão e etc.); 

e. Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, 

grupos focais e outros; 

f. Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

g. Definição de formato do relatório de auto-avaliação; 

h. Implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações; 

i. Elaboração de relatórios; 

j. Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação 

das experiências. 

 

11.1.1.3 3ª Etapa: Consolidação 

 

A consolidação consistirá na elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contemplará também a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da Instituição. 

O relatório final de avaliação expressará o resultado do processo de discussão, de 

análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de autoavaliação. A 

CPA incorporará, quando disponíveis, os resultados da Avaliação Institucional Externa, da 

Avaliação dos Cursos de Graduação e do ENADE. 

Os destinatários do relatório serão os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo 

dos resultados obtidos. Além disso, o relatório apresentará sugestões para ações de natureza 

administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas. 

A divulgação, como continuidade do processo de autoavaliação, oportunizará a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para 
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tanto, serão utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos 

impressos, bem como a divulgação eletrônica por meio do site da FACCREI EAD, seminários e 

outros. A divulgação propiciará, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas 

dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna e 

externa. 

Ao final do processo de autoavaliação será necessária uma reflexão sobre o mesmo, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e 

dos avanços apresentados permite planejar ações futuras. O balanço crítico permitirá a 

revisão do Projeto de Autoavaliação, assim como o re-planejamento das atividades para a 

continuidade do processo de avaliação. 

Deste modo, o processo de avaliação proporcionará não só o auto-conhecimento 

institucional, o que em si será de grande valor para a Instituição, como será um balizador da 

avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 

11.1.2 Dimensões a serem avaliadas 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, são objetos de 

avaliação 10 dimensões, a saber: 

 

I. Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

II. Dimensão 2: Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

III. Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição; 

IV. Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; 

V. Dimensão 5: Políticas de Pessoal; 

VI. Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição; 

VII. Dimensão 7: Infraestrutura Física; 

VIII. Dimensão 8: Planejamento e Avaliação; 

IX. Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

X. Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. 
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11.1.2 Relatório 

 

O Relatório de Autoavaliação será submetido ao MEC anualmente, por meio do 

Sistema e-MEC, ao longo de um período de 3 (três) anos. Nos 2 (dois) primeiros anos, o 

relatório deverá ser inserido em sua versão parcial. No terceiro ano, será inserido em sua 

versão integral, sendo: 

 

I. Versão Parcial: O relatório parcial deverá contemplar as informações e ações 

desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando os eixos 

trabalhados. 

II. Versão Integral: O relatório integral deverá contemplar as informações e ações 

desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), bem como discutir o 

conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando uma análise 

global em relação ao PDI e a todos os eixos do instrumento, de acordo com as 

atividades acadêmicas e de gestão. Deverá, ainda, apresentar um plano de ações 

de melhoria à IES. 

 

Anualmente, a CPA promoverá a avaliação da metodologia utilizada, com o objetivo 

de aperfeiçoar o processo de autoavaliação, como instrumento de planejamento e gestão 

acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior, 

aprovadas pelo poder público. 

Os relatórios de autoavaliação serão organizados em cinco eixos, contemplando as dez 

dimensões do SINAES, sendo: 

 

I. Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 

(Planejamento e Avaliação) do SINAES. Incluirá também um Relato Institucional 

que descreve e evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo 

(interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de 

avaliação. 
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II. Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do 

SINAES. 

III. Eixo 3 - Políticas Acadêmicas: abrangerá as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes) do SINAES. 

IV. Eixo 4 - Políticas de Gestão: compreenderá as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES. 

V. Eixo  5  -  Infraestrutura  Física:  corresponderá  a  dimensão  7  (Infraestrutura  

Física)  do SINAES. 

 

Os destinatários do relatório de autoavaliação serão os membros da comunidade 

acadêmica, os avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, 

são fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, o relatório apresentará sugestões para 

ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem 

implementadas. 

A divulgação, como continuidade do processo de autoavaliação, oportunizará a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para 

tanto, serão utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos 

(impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação propiciará, ainda, oportunidades 

para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas 

públicas à comunidade interna e externa. 

Ao final do processo de autoavaliação, será necessária uma reflexão sobre o mesmo, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e 

dos avanços apresentados permite planejar ações futuras. O balanço crítico permitirá revisão 

do Projeto de Autoavaliação, assim como o replanejamento das atividades para a 

continuidade do processo de avaliação SINAES. 

Deste modo, o processo de avaliação proporcionará não só o autoconhecimento 

institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da avaliação 

externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 



195 
 

 

 

 

11.1.3 Instrumentos a serem utilizados 
 

Os instrumentos serão desenvolvidos a partir da definição das variáveis e dos itens de 

controles da qualidade associados a cada uma das dez dimensões contidas no artigo 3º da Lei 

nº 10.861/2004. Esses instrumentos contemplam abordagens quantitativas e qualitativas. A 

escala de valores de 1 a 5, atribuídos às dimensões avaliadas, guarda analogia com o critério 

de pontuação preconizado para o SINAES. 

A definição dos instrumentos resultará dos trabalhos dos grupos constituídos por 

dimensão da avaliação institucional. Poderão ser utilizadas entrevistas com os dirigentes da 

IES e porcentagem representativa de professores, técnico-administrativos e discentes, 

seguindo-se as 10 dimensões propostas; questionários para análise do tipo survey, com todos 

os membros da Instituição; grupos focais; análise documental e observação, e etc. 

 

11.1.4 Formas de análise e de tratamento dos dados e informações 
 

O Projeto de Autoavaliação da FACCREI EAD disponibilizará indicadores para a revisão 

de ações e redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. Ele é uma ferramenta 

para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de acompanhamento contínuo 

do desempenho acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade. 

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a melhoria 

da qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, será realizada uma análise 

criteriosa dos resultados do processo de avaliação. 

Os relatórios gerados servirão para que a Instituição identifique os acertos e as 

ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num processo de 

reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva 

de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servirão de 

base para revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos pedagógicos dos cursos. 

Os resultados do processo de autoavaliação serão encaminhados à instância superior 

da IES, a quem competirá a (re)definição e implementação das políticas acadêmicas que o 
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processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiarão as ações internas e a 

(re)formulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e do Projeto Pedagógico 

Institucional. 

O conhecimento, gerado pelo processo de auto-avaliação e disponibilizado à 

comunidade acadêmica, aos avaliadores externos e a sociedade, terá uma finalidade clara de 

priorizar ações de curto, médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e estabelecer 

etapas para alcançar metas simples ou mais complexas que comprometam a Instituição para 

o futuro. 

 

11.1.5 Periodicidade da avaliação 

 

O processo de autoavaliação será realizado e divulgado, conforme cronograma traçado 

pela CPA. Na sua totalidade, a realização da autoavaliação, considerando todas as suas etapas, 

terá uma periodicidade de 02 (dois) anos. 

A periodicidade da avaliação de cada dimensão será definida mediante consultas aos 

diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendidas as instruções da Lei nº 

10.861/2004, da Portaria MEC nº 2.051/2004, e dos documentos “Diretrizes para a Auto-

Avaliação das Instituições” e “Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das 

Instituições”. A definição da periodicidade dependerá de cada dimensão avaliada. Alunos e 

professores, por exemplo, serão avaliados semestralmente. A periodicidade das demais 

dimensões depende sobremaneira das metas definidas para a avaliação. 

Anualmente, a CPA promoverá a avaliação da metodologia utilizada, com o objetivo 

de aperfeiçoar o processo de autoavaliação, como instrumento de planejamento e gestão 

acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior, 

aprovadas pelo Poder Público. 

 

11.2 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, 

INCLUINDO A ATUAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM 

O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 foi constituída a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), que tem como atribuições gerais conduzir os processos 
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de avaliação interna da FACCREI EAD, de sistematizar e de prestar as informações solicitadas 

pelo INEP/MEC. 

A autoavaliação, liderada pela Comissão Própria de Avaliação, contará com a 

participação de toda a comunidade acadêmica, técnica e administrativa, além de 

representantes da sociedade civil organizada. Na própria composição da CPA há 

representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica, isto é, professores, alunos 

e técnicos administrativos, além de representantes da sociedade civil organizada. Por outro 

lado, os grupos de trabalho constituídos contarão também, sempre que possível, com a 

participação de representantes dos segmentos diretamente envolvidos. 

A participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa será verificada em 

todas as etapas da autoavaliação. 

Na etapa de preparação, o planejamento será discutido com a comunidade acadêmica, 

técnica e administrativa. A auto-avaliação exigirá o envolvimento de toda a comunidade na 

construção da proposta avaliativa. 

Na etapa de desenvolvimento será definida a composição dos grupos de trabalho 

envolvidos na autoavaliação, atendendo aos principais segmentos da comunidade acadêmica, 

técnica e administrativa. Nesta etapa, a comunidade participará mediante a apresentação de 

informações voltadas para o preenchimento dos instrumentos de avaliação. 

Os resultados organizados serão discutidos com a comunidade. Na etapa de 

consolidação, a divulgação possibilitará a apresentação pública e a discussão dos resultados 

alcançados nas etapas anteriores com a comunidade acadêmica, técnica e administrativa. 

 

11.3  FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento da Instituição, promovendo a melhoria da qualidade e a pertinência das 

atividades desenvolvidas, será realizada uma análise criteriosa dos resultados do processo de 

autoavaliação, e, quando disponíveis, dos resultados da Avaliação Institucional Externa, da 

Avaliação dos Cursos de Graduação e do ENADE. 

Os resultados servirão para que a Instituição identifique os acertos e as ineficiências, 

as vantagens, potencialidades e as dificuldades, envolvendo-se num processo de reflexão 

sobre as causas das situações positivas e negativas. 
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As propostas orçamentárias da FACCREI EAD também considerarão os resultados das 

avaliações internas para que sejam elaboradas. Tanto no processo de composição, bem como 

o de acompanhamento das propostas orçamentárias, as instâncias gestoras e acadêmicas da 

IES estarão envolvidas, a fim de participarem ativamente desse processo. Para tanto, todos os 

envolvidos no processo de elaboração do PDI e proposta orçamentária (membros da CPA, 

representantes docentes, gestores, direção acadêmica, entre outros) participarão de uma 

capacitação, a ser ofertada pela FACCREI EAD, visando conhecer de forma aprofundada 

aspectos da gestão de recursos. Dessa maneira, esta equipe  poderá participar ativamente na 

tomada de decisões internas da IES. 

O conhecimento gerado pela avaliação e disponibilizado à comunidade acadêmica, 

técnica e administrativa, aos avaliadores externos e à sociedade, terá uma finalidade clara de 

priorizar ações de curto, médio e longo prazos, planejar de modo compartilhado e estabelecer 

etapas para alcançar metas que comprometam a Instituição com o futuro. 

Dessa forma, os resultados da avaliação serão encaminhados ao Conselho de 

Administração Superior, a quem competirá a (re)definição e implementação das políticas que 

o processo avaliativo sugerir. Os resultados da avaliação subsidiarão as ações internas e a 

(re)formulação do Plano de Desenvolvimento da Instituição e do Projeto Pedagógico 

Institucional. 

Os resultados da avaliação serão amplamente divulgados. Para tanto, serão utilizados 

diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos), 

seminários e outros. A divulgação propiciará, ainda, oportunidades para que as ações 

concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 

comunidade interna e externa.  

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FACCREI (2017-2021) foi elaborado a 

partir das contribuições oriundas da participação da coletividade, sendo representada pelos 

segmentos: docente, técnico-administrativo e comunidade civil. 

Plano este, que teve como objetivo construir por meio da participação democrática o 

seu planejamento estratégico para os próximos 5 (cinco) anos. Buscou-se aprofundar as 
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discussões realizadas nas reuniões da comissão ocorridas ao longo do processo de sua 

elaboração.  

Destacamos também a importância da comissão do PDI na construção do documento. 

Comissão esta, que teve a função de mediar as discussões ocorridas entre os segmentos 

representativos e partir disso, estruturar os resultados para posterior transcrição. Reforçamos 

que a construção coletiva teve papel fundamental no presente PDI. 

Por fim, entendemos que o acompanhamento e avaliação do descrito neste 

documento deverá ser realizado pela comissão do mesmo, pois será de grande valia para a 

manutenção do diálogo democrático com a comunidade. E que esta terá papel fundamental 

na efetivação do PDI ao longo dos próximos cinco anos. 
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