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É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil,
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Paulo Freire
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APRESENTAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI das Faculdades Integradas Ipitanga FACIIP reflete o desafio de construir uma Instituição com propostas pedagógicas coerentes
com suas intenções e estrutura.
A Instituição propõe oferecer uma educação de qualidade, propiciando aos seus alunos
uma formação integral, sustentada em valores permanentes que orientem as decisões,
comportamentos e atitudes, e que promova o desenvolvimento de competências requeridas
pela carreira e os prepare para o exercício pleno da cidadania, despertando-lhes o senso
crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI que vigorará para o quinquênio 20112015 reflete a realidade atual da Instituição, consideradas as circunstâncias, a conjuntura
sócio-político-econômica, as especificidades regionais e o conjunto de aptidões que
caracteriza cada segmento das Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, tanto quanto o Projeto Pedagógico
Institucional - PPI que o integra, caracteriza-se como instrumento orientador das Faculdades
Integradas Ipitanga - FACIIP no que diz respeito à filosofia de trabalho que adota, à missão a
qual se propõe desenvolver, a finalidade a que se destina, à visão que deseja alcançar, aos
princípios filosóficos valorativos que sustentam a sua atuação educacional, às diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, aos objetivos e metas definidos, à sua estrutura
organizacional e às atividades acadêmicas que já desenvolve e outras que pretende
desenvolver.
O PDI foi construído de forma livre e participativa; o seu texto, que considera os eixos
temáticos constantes das instruções normativas do MEC, prima pela concisão, objetividade e
clareza, com informações relevantes para o fácil entendimento das propostas por todos os
interessados; permite, também, a avaliação tanto interna, como externa, do cumprimento dos
objetivos e metas nele estabelecidas.
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP estão conscientes de que as pressões
tanto do setor público, como do privado, demandam soluções por parte de profissionais e
cidadãos de nível superior. Em resultado dessa consciência, consideram como primordial a
necessidade do aumento do número de jovens brasileiros no ensino de terceiro grau e que
no futuro atenderão às reivindicações da sociedade. Por isso, emprestam contribuição
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significativa na condição de instituição que detém uma autorização pública destinada a
cumprir, através da oferta da educação superior, uma finalidade social da mais importante e
prioritária para o Brasil.
O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI contém os objetivos e metas a atingir, as
estratégias a serem usadas, incluindo capacidade de investimento, prazos e a estruturação de
áreas de atuação, constituindo-se em um verdadeiro projeto acadêmico global para os cursos,
que poderão utilizar a mesma estrutura física e, quando possível, os mesmos professores,
aumentando o tempo de dedicação às Faculdades e disponibilizando mais recursos, a partir
da ampliação da receita pelo número maior de alunos, o que promoverá um rápido
aprimoramento dos cursos e das Faculdades.
A gestão acadêmica e administrativa da Instituição assume papel primordial no uso de
competências e credibilidade de suas lideranças para a execução dos seus propósitos. Por
isso, torna-se imperativo que suas ações se fundamentem em um planejamento que considere o
autoconhecimento, baseado numa análise situacional, no seu trajeto histórico e em suas
pretensões considerando os seus problemas, suas dificuldades e possibilidades.
Ao construir o seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI para o período 20112015 as Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP pensam estrategicamente o seu futuro e
levam em conta as suas experiências do passado, que orientam as suas ações do presente;
consideram, também, os interesses, as necessidades e demandas da sociedade na qual está
inserida e articula todos os que integram a comunidade acadêmica em torno dos objetivos e
metas institucionais definidas.
Através de uma gestão compartilhada pretendem as Faculdades Integradas Ipitanga FACIIP que os segmentos acadêmicos – professores, técnico-administrativos e alunos participem do desenvolvimento do seu projeto institucional, com o objetivo de construir sempre o
melhor. O reconhecimento por parte de todos da Instituição de que o Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI constitui-se em um importante instrumento interno e que a
sua execução promoverá o êxito das ações acadêmicas, pedagógicas e administrativas
pretendidas, deve materializar-se no ânimo de sua valorização como principal instrumento para a
oferta de uma educação de nível superior de qualidade e que atenda, realmente, aos anseios da
sociedade.
Haverá articulação entre o PDI e o PPI em todas as políticas voltadas para o ensino, a
pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica. A articulação será traduzida em práticas
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consolidadas e institucionalizadas e todas as ações programadas serão totalmente
implantadas, de acordo com cronograma estabelecido.
A expansão institucional e demais propostas descritas no PDI, serão coerentes com a
realidade da IESl em relação à totalidade dos itens: ensino, iniciação à pesquisa, extensão,
avaliação institucional e gestão.
O PDI É utilizado como documento de referência para a elaboração de todos os
programas e projetos visando a dar cumprimento às políticas institucionais; sua utilização
decorre de processo intencional, direcionado por políticas institucionais definidas, divulgadas e
de conhecimento da comunidade interna e externa, conferindo identidade à Instituição.
Há uma estreita articulação entre o PDI, a Avaliação Institucional e as Avaliações
Externas sendo que os resultados da Autoavaliação e das Avaliações Externas são utilizados
como subsídios para a revisão permanente do PDI.
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1. PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Breve Histórico da IES
DA MANTENEDORA
A Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão (UNIBAHIA), mantenedora das Faculdades
Integradas Ipitanga (FACIIP), é uma pessoa jurídica de direito privado, sociedade civil sem fins
lucrativos, criada em 26/04/1996, com registro no Cartório de Títulos e Documentos, sob nº 113, livro
A-1, em 13/05/1996. Em 15/12/1998, tornou-se uma sociedade civil com fins lucrativos, denominada
Unidade Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão S/C Ltda.(UNIBAHIA), com registro no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica, sob nº 300, livro A-5.
A mantenedora tem como objetivo a prestação de serviços na área educacional de nível superior e
outros, promovendo o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão nas diversas áreas do
conhecimento humano, criando, instalando e fazendo funcionar escolas e entidades para o alcance
desse fim, bem como a realização de cursos, seminários, conferências, etc., nas diversas áreas do
conhecimento e do ensino em geral. Firmou-se no cenário educacional baiano não só pela qualidade
do ensino, da iniciação à pesquisa e da extensão, como por sua inserção na comunidade através de
programas e parcerias com instituições públicas e privadas para treinamento e capacitação de
recursos humanos, aprimoramento de sistemas operacionais e administrativos, e pela atuação em
projetos de alcance social.
Através da ação fundamentada em pilares éticos, de professores capacitados e do corpo discente
jovem, a mantenedora promove uma mentalidade acadêmica integrada, voltada para o futuro, para a
diversidade, comprometida com o desenvolvimento da sociedade a partir do cidadão. A visão de futuro
e a inserção cidadã levaram a Instituição a implantar-se, desde 1996, em Lauro de Freitas, município
que se sobressai como polo agregador e multiplicador de atividades do terceiro setor. Além de próximo
a Salvador, está conectado com outros municípios de intensa atividade industrial (Camaçari e Simões
Filho) e de expansão turística (Complexo Costa do Sauípe). Foi a primeira instituição de nível superior
instalada em Lauro de Freitas. Sustentada na longa experiência docente e administrativa dos seus
dirigentes no magistério público e privado, a UNIBAHIA montou uma estrutura moderna voltada para
formação de gestores, empreendedores e educadores/multiplicadores, adequada a competitividade e
qualidade exigida pelo mercado de trabalho dinâmico e globalizado. Consciente do seu papel e de sua
responsabilidade no desenvolvimento do Brasil, e em especial da Bahia, a UNIBAHIA promove
projetos especiais junto à comunidade, a formação da consciência cidadã associada à qualificação de
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mão de obra, visando o aumento das possibilidades de ingresso no mercado de uma população
menos favorecida socialmente.
DA MANTIDA
As Faculdades Integradas Ipitanga (FACIIP), com área de atuação circunscrita ao município de Lauro de
Freitas, Estado da Bahia, representam um estabelecimento de ensino superior, mantidas pela
UNIBAHIA – Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão. As FACIIP oferecem os seguintes cursos
de graduação: Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Social com habilitação em Jornalismo;
Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas; Engenharia de Produção Mecânica e
Pedagogia. Além disso, as Faculdades Integradas Ipitanga oferecem cursos de pós-graduação lato
sensu.

1.2 Identidade Institucional – Missão, Finalidade e Visão
I - Missão
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP tem por missão:
Oferecer uma educação de qualidade com vistas a formar profissionais de nível
superior para o mercado de trabalho, com conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas
pela carreira, capacitando-os para o exercício pleno da cidadania e despertando-lhes o senso
crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente.

II - Finalidade
As Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP têm por finalidade:
I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua;
III - incentivar a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da
criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em
que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação;
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V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais;
VII - prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade; e
VIII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição.

III - Visão
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP têm como visão:
Ser referência de qualidade em educação superior, em toda a região metropolitana de
Salvador-Bahia, até o ano de 2020.

1.3 Objetivos e Metas
São objetivos da Instituição, para o período 2011/2015:
·

empreender um processo educativo que prepare o aluno para o mercado de trabalho, mas

que também o capacite para o exercício pleno da cidadania, despertando-lhe o senso crítico, o
critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente;
·

primar por uma permanente atualização dos projetos pedagógicos de seus cursos, em

consonância com a dinâmica das exigências e necessidades do mercado de trabalho e dos
referenciais mínimos de qualidade exigidos pela legislação;
·

consolidar as políticas de iniciação à pesquisa e de extensão, direcionando as ações para

o avanço do conhecimento e contribuindo na medida de suas condições com a resolução de
problemas e demandas da comunidade na qual está inserida;
·

manter corpo docente e técnico-administrativo qualificados para a realização das

atividades institucionais;
· disponibilizar a infraestrutura física e acadêmica para o desenvolvimento dos cursos
previstos
neste PDI;
·

promover a avaliação contínua dos cursos

implantados, bem como das demais

dimensões de avaliação, no âmbito do Projeto de Autoavaliação.
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Os objetivos estabelecidos para o período 2011/2015 estão expressos em
metas e ações a seguir apresentadas:
CRONOGRAMA DE METAS
METAS

AÇÕES

Ampliar e diversificar as atividades de ensino
em nível de graduação e pós-graduação,

PRAZOS

Implantação do MBA em Formação de
Gestor Público.

com a oferta de novos cursos e expansão de

Revisão

vagas.

graduação

dos

PPC’s

existentes

dos

cursos

Até 2015

de

adequando-os

à

Até 2015

realidade atual.
Incentivar e viabilizar o desenvolvimento de
programas de iniciação à pesquisa na
comunidade acadêmica.

Orientação aos professores, através das
Coordenações

dos

Cursos,

para

a

realização de atividades de iniciação à
pesquisa.

Incentivar e viabilizar o desenvolvimento de

Consolidação dos mecanismos e estímulos

programas de extensão na comunidade

aos alunos e professores para a realização

acadêmica.

de atividades de extensão.

Incentivar

o

desenvolvimento

Até 2014

de

mecanismos de promoção e difusão cultural
articulando com a comunidade acadêmica.

Realização de atividades culturais por
cursos e de forma diversificada.

Até 2013

Permanente

Verificar se todos os docentes do quadro
atual das FACIIP têm no mínimo formação
em pós-graduação lato sensu. Caso algum
professor,

com

atuação

positiva

na

Instituição, não tenha a formação requerida,
Manter todo o corpo docente com no mínimo
formação em pós-graduação lato sensu.

Até 2013

deverá ser concedido ao mesmo o prazo
para realização do Curso, sob pena de
desligamento do Quadro de Pessoal.
Exigir nas novas contratações dos docentes
que o candidato tenha, no mínimo, formação
em pós-graduação lato sensu, comprovada

Até 2013

através da apresentação de documento que
ficará arquivado em sua pasta funcional.
Desenvolver política de qualificação e
aprimoramento docente que atenda as
necessidades de um ambiente propício ao
processo ensino-aprendizagem.

Oferecimento de, no mínimo, uma atividade
semestral de atualização pedagógica.

Permanente

Estimular, facilitar e apoiar a participação em
eventos

de

treinamento,

seminários,

congressos e em cursos de pós-graduação.

Permanente
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Rever o Plano de Carreira Docente existente
avaliando-se

a

sua

pertinência

e

Até 2015

aplicabilidade.
Oferecimento de atividades de treinamento e
atualização

profissional para

o

corpo

técnico-administrativo, elaborando programa
Desenvolver política de qualificação e
aprimoramento

do

pessoal

técnico-

administrativo que atenda as necessidades
administrativas.

Permanente

anual de capacitação.
Estimular, facilitar e apoiar a participação em
eventos

de

treinamento,

seminários,

congressos e em cursos de graduação e

Permanente

pós-graduação.
Rever o Plano de Carreira do Corpo
Técnico-Administrativo existente avaliando-

Até 2015

se a sua pertinência e aplicabilidade.
Ampliação

da

estrutura

física,

caso

necessário, tendo em conta à implantação
de novos cursos e/ou as necessidades dos

Até 2015

cursos existentes.
Ampliação
bibliográfico,

e

atualização
conforme

do

acervo

implantação

Até 2015

de

novos cursos e demanda atuail dos cursos
existentes.
Adequar

a

organizacional

infraestrutura
e

tecnológica

física,
às

necessidades acadêmicas e administrativas.

Ampliação do conjunto de equipamentos de
informática

disponíveis

na

Até 2015

instituição,

conforme implantação de novos cursos e
demanda atual dos cursos existentes.
Ampliação

do

conjunto

de

recursos

Até 2015

audiovisuais e multimídia disponíveis na
instituição, conforme implantação de novos
cursos e demanda atual dos cursos
existentes.
Rever o Regimento Interno da Instituição

Até 2015

adequando-o à realidade atual.
Definir Políticas para alunos, professores e
Desenvolver Políticas de Educação Inclusiva

funcionários portadores de deficiência física.
Definir Políticas de atuação na comunidade.

Consolidação da Autoavaliação Institucional

Até 2015
Até 2015

Elaboração anual do relatório final.

Permanente

Divulgação dos resultados.

Permanente

Realização de Meta-Avaliação - Balanço

Permanente

crítico.
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1.4 Áreas de Atuação Acadêmica
A Instituição é consciente de sua fundamental contribuição para a formação de um
profissional-cidadão, que atenda às necessidades do mercado de trabalho e que contribua
para o desenvolvimento regional.
A IES preocupa-se em formar capital humano qualificado e com o desejo de
transformar os valores da sociedade, incentivando o desenvolvimento de competências que
sejam capazes de produzir mudanças significativas de acordo com os ideais escolhidos. A
mentalidade empreendedora é estimulada em todos os cursos oferecidos através de
disciplinas e de ações que contribuem para a formação de profissionais capazes de perceber
as demandas do mercado de trabalho, além dos fatores internos e externos que influenciam
positiva e negativamente o seu desempenho profissional.
Atualmente, as Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP oferecem cursos nas Áreas
das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências Exatas distribuídos em:

Bacharelado
Administração
Ciências Contábeis
Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo
Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas
Engenharia de Produção Mecânica
Licenciatura
Pedagogia - Magistério para Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
Gestão dos Proscessos e Matérias Pedagógicas
Pós-Graduação Lato Sensu (realizados/em fase de divulgação)
·

MBA em Gestão de Projetos

·

MBA em Formação de Gestor Público

·

MBA em Gestão de Pessoas e Liderança em Coach

·

MBA em Controladoria e Finanças

·

MBA em Administração Estratégica de Vendas
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·

Especialização em Comunicação Integrada com Ênfase em Mídias Digitais

·

Especialização em Didática para o Ensino Superior

·

Especialização em Metodologia para Educação das Relações Étnico-Racial
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL- PPI
2.1 Inserção Regional

As FACIIP estão localizadas no município de Lauro de Freitas, no Estado da Bahia. O
município integra a Região Metropolitana de Salvador, que é constituída pelos seguintes
municípios: Salvador, Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, São Francisco do
Conde, Simões Filho e Vera Cruz.
Mudanças muito profundas têm marcado o perfil econômico da Bahia nas últimas
décadas, com alterações significativas no perfil das composições demográficas e nas
características da produção. De um Estado eminentemente agrícola, passou-se a investir
fortemente em uma estrutura industrial, consolidada a partir da implantação do Centro
Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camaçari, ambos localizados na Região
Metropolitana de Salvador.
A política de investimentos para o segmento industrial caracteriza a Região
Metropolitana como um parque industrial de produção de bens intermediários, além de ampliar
sua estrutura produtiva com a implantação do parque automotivo.
Na Região Metropolitana de Salvador estão localizados dois importantes distritos
industriais do Estado, como já referidos, o Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Polo
Petroquímico de Camaçari. A implantação de empresas na região é facilitada pela boa
infraestrutura de transporte rodoviário, aéreo e marítimo, bem como por modernos serviços de
energia elétrica, abastecimento de água, saneamento e telecomunicações. Empresas de
diversos segmentos também podem contar com a oferta de matéria-prima existente no Polo
Petroquímico de Camaçari.
Em função disso, o perfil demográfico da região vem também sofrendo profundas
transformações, o que se reflete na concentração inédita de aglomerados urbanos nos
municípios da Região Metropolitana de Salvador, a partir de uma expressiva migração para a
região. A população desses municípios praticamente dobrou, nos últimos anos, sobretudo no
município de Lauro de Freitas, localizado entre Camaçari e Salvador1. Este município, onde se
localizam as Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP tem o maior índice de crescimento

1

Dados fornecidos pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Lauro de Freitas.
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econômico do Estado da Bahia e, nos últimos anos, tem vivenciado o aparecimento de bairros
de classe média, que convivem, lado a lado, com bolsões de pobreza da população local,
ainda desqualificada para o trabalho especializado, o que caracteriza uma situação de
profunda desigualdade socioeconômica.
Para atender às demandas dos novos moradores, a região tornou-se rica em
pequenas e médias empresas, escolas, creches, etc., além de chamar a atenção das
organizações não governamentais e governamentais para trabalhos de ação social junto aos
segmentos populacionais mais carentes economicamente, que seguem excluídos do acesso
aos bens e serviços promovidos pelo desenvolvimento acelerado da região.
Em termos de Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) a Região Metropolitana de
Salvador ocupa a primeira posição no Estado, assim como são observados os melhores
índices no desenvolvimento social (IDS) de infraestrutura, educação e qualificação de mão de
obra. Representa a principal receita orçamentária do total dos municípios do Estado e a maior
oferta de emprego no setor de serviços e da indústria.
É a área que apresenta no Estado o maior número de pessoas que buscam ingressar
em cursos superiores e possuem ensino médio completo e o melhor índice de escolaridade no
ensino fundamental. Possui a menor taxa de analfabetismo do Estado. Segundo os dados do
SEI, em 2002 o número de alunos matriculados no ensino médio estava em torno de 202.998,
sendo que 1.356 em escolas federais, 178.253 na rede estadual e 23.389 na rede particular de
ensino, gerando um número de concluintes em 2005 de aproximadamente 175.000
estudantes.
Inseridas neste contexto socioeconômico, as Faculdades Integradas Ipitanga, com
sede no município de Lauro de Freitas, buscam oferecer benefícios para a população
residente na sua área de influência mediante a realização de sua proposta institucional.

2.2 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as
práticas acadêmicas da Instituição.
A prática acadêmica das Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP em coerência com a
sua missão institucional, oferece uma educação de qualidade com vistas a formar profissionais
de nível superior para o mercado de trabalho, com conhecimentos, habilidades e atitudes
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requeridas pela carreira, capacitando-os para o exercício pleno da cidadania e despertandolhes o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente.
Os princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais das FACIIP orientam quanto ao
estabelecimento de bases de excelência acadêmica que objetiva a formação do profissional e
ser humano com conhecimentos teóricos e práticos, habilidades científico-tecnológicas e atitudes
que privilegiam a autonomia intelectual, o compromisso profissional, ético e social e a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. A educação oferecida pelas
Faculdades Integradas – FACIIP contribui para a formação do perfil

do profissional egresso

caracterizado fortemente pela disposição de contribuir com o desenvolvimento político, social e
econômico do Estado e do País.
Para as FACIIP os princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam
as práticas acadêmicas da Instituição definem a sua identidade e esta, ao lado dos seus
propósitos – missão, finalidade e visão - se baseia na concepção que as FACIIP têm sobre a
sociedade, o ser humano e a educação, como se transcreve a seguir:
A - CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE
As Faculdades Integradas Ipitanga interagem com a sociedade como um sistema
aberto, atenta aos anseios e necessidades da região e do mundo atual. Assume, por isso,
como uma de suas missões essenciais, o empenho constante para que alunos, professores e
funcionários, nas suas atividades de ensino, iniciação à pesquisa e extensão, contribuem
eficazmente para a transformação da sociedade.
A Instituição está consciente de que sua responsabilidade social deve exercer-se
primordialmente por meio de suas atividades de ensino e extensão, colocando seu potencial
acadêmico a serviço da sociedade e pelas oportunidades que proporciona a seus alunos e
professores para inserção e atuação na sociedade, tornando-os assim conscientes dos
problemas e desafios a enfrentar para tornar essa mesma sociedade justa, equitativa e
solidária.
As FACIIP estreitam suas relações com o mundo do trabalho, por um lado preparando
o aluno para dele participar, garantindo-lhe sólida formação profissional e ética, e, por outro,
oferecendo ao estudante oportunidades concretas de inserção no mercado de trabalho. Este
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apoio é feito por mecanismos acadêmicos que permitem aos alunos realizar estágios e até
mesmo criar suas próprias empresas.
Além disso, a IES colabora com a sociedade por meio de intervenções, através da
política de extensão, que ajuda a melhorar as condições sociais de grupos ou indivíduos e
contribue para a formulação de políticas públicas de ação social, quanto resultam na geração
de conhecimento na própria Instituição.
B - CONCEPÇÃO DE SER HUMANO
O Projeto Pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um profissional
consciente e habilitado para atuar na sua área de formação, com pensamentos éticohumanísticos, sendo detentor de uma visão holística do ser humano, comprometido com a
qualidade das ações, que acompanhe de forma sistemática e crítica os permanentes desafios
científico-tecnológicos e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, antevendo essas
mudanças, impondo e ampliando espaços.
O PPI preconiza que os conteúdos curriculares dos cursos estão embasados pelo
critério da integração teoria–prática, do conhecimento do homem, da cultura, da sociedade e
da natureza e nas possibilidades de interação dos respectivos conceitos com vistas a uma
intervenção profissional competente, contemplando não só as recomendações das diretrizes
curriculares, como também as necessidades do mercado quanto às competências exigidas
para a sua atuação profissional na contemporaneidade, privilegiando a formação integral e
pertinente através da articulação entre o ensino, iniciação à pesquisa e a extensão.
Nesse sentido a Instituição forma profissionais com os conhecimentos, as habilidades
e as atitudes comuns que constroem a competência que se define no perfil do egresso como
transcrito neste documento, no item próprio, além das específicas de cada curso discriminadas
nos Projetos Pedagógicos de Cursos.
C - CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP consideram que a geração e a
preservação do conhecimento, além de seu valor intrínseco, como sua obrigação perante as
gerações futuras, estão a serviço da sociedade.
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Considerando que as tendências gerais da educação apontam para uma “sociedade
do conhecimento”, este é o principal bem de consumo e recurso econômico de que os
indivíduos precisam para ingressar o quanto antes no mercado de trabalho.
A velocidade do avanço da ciência traz consigo a necessidade da assimilação,
manipulação e domínio de uma quantidade imensa de informações num tempo que se torna
cada vez mais exíguo, sendo imprescindível o desenvolvimento das competências de saber
buscar, selecionar e aplicar conhecimento de forma autônoma em tempo hábil.
Portanto, na sociedade da informação, a IES serve de bússola na busca do
conhecimento, superando a visão utilitarista de só oferecer informações úteis para a
competitividade, para obter resultados. Deve oferecer uma formação geral na direção de uma
educação integral.
As Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP se veem como parte dessa mesma
sociedade, de seus anseios, aspirações e necessidades e está pronta para contribuir, como
fonte de ideias e reflexões para que haja a plena realização de todos como seres humanos,
cidadãos e indivíduos conscientes de sua missão de aprimorar essa mesma sociedade,
difundindo e lutando pelos direitos de todos, em particular pelo direito fundamental de acesso
ao conhecimento em todos seus níveis.
Hoje, tudo é válido para aprender. Isso vai além da reciclagem e da atualização de
conhecimentos e muito mais além da assimilação de conhecimentos. A sociedade do
conhecimento possui múltiplas oportunidades de aprendizagem: ensinar a pensar; saber
comunicar-se; saber pesquisar; ter raciocínio lógico; fazer sínteses e elaborações teóricas;
saber organizar o seu próprio trabalho; ter disciplina para o trabalho; ser independente e
autônomo; saber articular o conhecimento com a prática; ser aprendiz autônomo e à distância.
Para isso, as FACIIP disponibilizam uma estrutura curricular para os seus cursos que
supre essas necessidades, viabilizando o início do processo de inserção profissional dos
alunos com maior brevidade e promovendo o preparo rápido e emergencial de profissionais
em várias atividades ligadas a sua formação, atendendo, desta forma, às demandas do
mercado de trabalho.
As disciplinas são definidas de maneira que os conhecimento estejam distribuídos ao
longo de todo o curso, interligados e estudados numa abordagem unificada. As aulas práticas
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vinculadas às teóricas permitem a compreensão das relações estabelecidas na construção da
teoria e estabelecem as bases que asseguram a contextualização do experimento.
O conteúdo abordado permite o compartilhar de aprendizados e experiências entre os
alunos, capacitando-os para trabalhá-lo de forma integral, interdisciplinar e multidisciplinar de
forma autônoma e/ou em equipes multiprofissionais
A IES compreende que as bibliografias devem ser frequentemente alteradas, visando
acompanhar a dinâmica do cenário internacional e nacional. Nesse sentido, estabelece uma
política de aquisição periódica com a colaboração do coordenador de cada curso e do corpo
docente, visando à atualização permanente do acervo.
Assim, focadas nessas concepções – de sociedade, do ser humano e da educação - e
tendo em conta os propósitos – missão, finalidades e visão - as Faculdades Integradas
Ipitanga orientam as suas práticas acadêmicas e de gestão de acordo com os seguintes
valores:
·

Respeito às pessoas – pelo exercício da cidadania e solidariedade e reconhecimento
dos direitos e dignidade do ser humano;

·

Respeito à diversidade – que implica na compreensão e valorização das diferenças
individuais baseadas em termos de sexo, idade, raça, etnia, orientação sexual, valores
e crenças.

·

Educação de Qualidade - requisito básico para que a Instituição, através da educação
ofertada, possibilite o domínio das competências requeridas dos seus alunos pelo
mercado e desenvolva em cada um a capacidade de contribuir na transformação da
realidade social;

·

Compromisso com a Excelência – que desenvolva a capacidade e a vontade de se
fazer cada vez melhor;

·

Comportamento Ético – que oriente as decisões acadêmico-administrativas e norteie
as relações com as pessoas da comunidade acadêmica e da sociedade como um todo;

·

Valorização da criatividade e inovação - que possibilite o compromisso permanente
com a criação e implementação de novas ideias e que impulsione novas realizações da
IES, das pessoas e dos profissionais por ela formados;

·

Construção de competências - que sejam resultantes da construção de conhecimentos
e habilidades que possuam relevância acadêmica, científica e social que respondam às
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demandas profissionais e sociais, reafirmando atitudes de compromisso com a profissão,
o trabalho e a sociedade como um todo.
·

Compromisso com o voluntariado – que contribua para o crescimento da pessoa,
estimule o exercício do papel de voluntário e conscientize sobre o valor da
responsabilidade social como expressão de uma ética de solidariedade e de uma cultura
de paz;

·

Integração teoria-prática – que promova aulas práticas vinculadas às teóricas e, assim,
possibilitem a compreensão das relações estabelecidas na construção da teoria e
construam as bases que asseguram a contextualização do experimento.

2.3 Organização didático-pedagógica
2.3.1 Perfil do Egresso
As Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP formam profissionais capacitados

para

o mercado de trabalho, com conhecimentos, habilidades e atitudes, que atendam aos seus
requisitos e para o exercício pleno da cidadania, despertando-lhes o senso crítico, o critério
ético e a capacidade de julgar e agir corretamente.
O perfil do egresso dos cursos das FACIIP repousa em uma sólida formação básica e
profissional que prepara o formando para enfrentar os desafios das rápidas transformações da
sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.
Este PPI preconiza que os conteúdos curriculares dos cursos são embasados pelo
critério da integração teoria–prática, do conhecimento do ser humano, da cultura, da
sociedade e da natureza e nas possibilidades de interação dos respectivos conceitos com
vistas a uma intervenção profissional competente, contemplando não só as recomendações
das diretrizes curriculares, como também as necessidades do mercado quanto aos
conhecimentos, habilidades e atitudes

exigidas para a

atuação profissional na

contemporaneidade, privilegiando a formação integral e pertinente através da articulação entre
o ensino, iniciação à pesquisa e a extensão.
As FACIIP incentivam a utilização e o desenvolvimento de instrumentos que facilitarão
à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes comuns que, ao lado dos instrumentos
para a formação específica na área profissional de estudo, destacados por cada Projeto
Pedagógico, formarão a competência pessoal e profissional do formando. São os seguintes os
instrumentos a serem utilizados:
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·

leitura, análise e compreensão de textos e documentos;

·

organização, expressão e comunicação do pensamento;

·

utilização de raciocínio lógico, argumentação, persuasão e reflexão crítica, para
identificar e solucionar problemas;

·

assimilação, articulação e sistematização de conhecimentos para o exercício da
profissão;

·

utilização dos recursos de informática necessários para o exercício profissional;

·

disponibilidade cognitiva e emocional para lidar com situações emergentes, inerentes
à complexidade da existência humana.

·

estímulo

ao estudo e

prática

de ações de empreendedorismo, liderança,

voluntariado social e trabalho em equipes.
Portanto, o perfil do egresso é o resultado da competência formada e inclue os
seguintes conhecimentos, habilidades e atitudes comuns, além dos específicos de cada curso
discriminadas em seus Projetos Pedagógicos:
·

Tomar decisões criativas e inovadoras que otimizem e maximizem os recursos
organizacionais, tecnológicos e humanos;

·

Compreender a dinâmica organizacional numa perspectiva sistêmica;

·

Atuar em sua área, articulando com equipe multiprofissional;

·

Entender sua prática profissional como espaço de investigação e de criação de novos
conhecimentos;

·

Desenvolver uma postura ética no exercício da profissão, respeitando e valorizando a
condição humana;

·

Ter sólida formação humanista, crítica e reflexiva, com visão global e compreensão do
meio social, político, econômico e cultural;

·

Entender conceitos fundamentais para a sociedade contemporânea como cidadania e
responsabilidade social;

·

Planejar, orientar e controlar as ações mercadológicas inovadoras, visando à
satisfação do cliente;

·

Ter espírito empreendedor, a fim de que possa servir como base para o
desenvolvimento da sociedade;
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·

Desenvolver atitude científica valorizando a produção e a utilização do conhecimento
científico-tecnológico, aprimorando o rigor científico e intelectual em suas ações
sociais e profissionais;

·

Utilizar de modernos mecanismos de comunicação e relacionamento interpessoal
necessários para a relação com o indivíduo, com a comunidade e na atuação em
equipe multiprofissional;

·

Acompanhar e manter-se atualizado quanto à legislação específica;

·

Buscar constante aprimoramento profissional através da educação continuada.

2.3.2 Seleção de Conteúdos e Organização Curricular
A seleção de conteúdos, respeitadas as Diretrizes Curriculares da área de cada curso,
é presidida pelos seguintes critérios gerais:
·

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 locais, regionais, nacionais e
internacionais do avanço científico-tecnológico e à universalidade do conhecimento;
·

Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento: com maiores

possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e integração
vertical, passíveis de organizar a aprendizagem do aluno em níveis crescentes de
complexidade;
·

Interdisciplinaridade: possibilitando a abordagem do objeto de estudos sob diversos

olhares, incluindo a perspectiva da análise teórica, de questões contemporâneas bem como da
dimensão sociocultural;
·

Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes:

permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, e a
busca, avaliação e seleção crítica de novas informações em diversificadas fontes.
A cultura, os interesses e as características dos alunos são critérios centrais
considerados na seleção e na organização dos conteúdos, bem como dos princípios
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metodológicos, apresentados em seguida.

2.3.3 Princípios Metodológicos
A aprendizagem é concebida como processo de construção de conhecimentos,
habilidades e atitudes em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são
colocadas em uso capacidades pessoais.
É abandonada a relação na qual o aluno coloca-se no processo de aprendizagem
numa posição de expectador, limitando-se apenas a captar o conhecimento transmitido pelo
professor. Quando a aprendizagem é concebida como um processo de construção de
conhecimento a figura do professor é alterada no processo de aprendizagem. Professores
transformam-se em orientadores, em facilitadores. Seu papel passa a ser criar condições para
a formação de competências humanas, políticas, instrumentalizadas tecnicamente.
Nessa perspectiva, o uso de metodologias ativas e interativas que estimulem a efetiva
participação do aluno no processo de aprendizagem, viabilizando as condições para o
desenvolvimento da autonomia intelectual, torna-se condição necessária para o
desenvolvimento da proposta.
Entre as metodologias ativas e interativas podem ser destacadas as seguintes: aulas
dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, visitas técnicas, aulas práticas,
trabalhos de campo, estudos de casos e etc.
A adoção de práticas de ensino baseadas em estratégias problematizadoras constituise em importante princípio metodológico para a consecução do perfil pretendido do egresso
das FACIIP.
Além disso, o desenvolvimento de uma postura investigativa por parte do aluno, assim
como a prática extensionista, é fundamental para que construa sua autonomia intelectual e
profissional.

2.3.4 Processo de Avaliação da Aprendizagem
A Avaliação de Aprendizagem é feita em um processo contínuo e sistemático, de
natureza diagnóstica, formativa, capaz de realimentar permanentemente o processo educativo
em seus objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino.
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O processo de Avaliação da Aprendizagem faz utilização de procedimentos,
estratégias e instrumentos diferenciados, articulados de forma coerente com a natureza de cada
disciplina e os domínios de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino. Visa ainda
manter a coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino do professor e o
processo de avaliação do desempenho e rendimento escolar do estudante. Outro objetivo da
avaliação é que o processo se constitua em um referencial de análise do rendimento do
estudante, do desempenho do professor, da adequação do plano de curso da disciplina, de
modo a possibilitar intervenção pedagógica e administrativa, em diferentes níveis, para
assegurar a qualidade da formação do profissional e do cidadão.
A Avaliação da Aprendizagem é parte integrante do processo de formação do aluno,
uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados
alcançados com base nas competências a serem desenvolvidas e identificar a necessidade de
implementar alterações nas práticas exercidas.
Acredita-se que os dispositivos de verificação só cumprem o seu papel se permitirem
diagnosticar o uso contextualizado dos conhecimentos e se possibilitarem o acompanhamento
formativo do sujeito no processo. Por essa razão, a IES entende que essa dimensão da
aprendizagem é desafio dos mais complexos, o que requer a aplicação de diversos
instrumentos que viabilizem a avaliação do processo ensino-aprendizagem.
A necessidade de formar profissionais bem preparados para o mundo do trabalho
estimula a comunidade acadêmica a implantar práticas pedagógicas que intensificam e
ampliam os questionamentos em sala de aula. Para tanto, a IES desenvolve atividades
didáticas integradas, que articulam as contribuições das distintas áreas do conhecimento,
culminando com a realização de trabalhos interdisciplinares, visitas técnicas, observações
dirigidas, seminários temáticos, cujo objetivo é o desenvolvimento da capacidade de articular a
compreensão multirreferencial de fenômenos sociais contemporâneos.
Através da adoção de uma atitude investigativa ao longo da formação, os discentes
são orientados a desenvolver dispositivos consistentes para análise acerca da relação sujeitorealidade, contribuindo significativamente para a sua futura atuação profissional e social, tendo
por base não apenas o conhecimento adquirido, mas a capacidade de acioná-lo em diferentes
situações, buscando, portanto, identificar o desenvolvimento de habilidades e competências
específicas no âmbito das disciplinas e a sua contribuição para a formação do profissional.
Nesse sentido, a IES fortalece cada vez mais a interdisciplinaridade e possibilita a
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formação de profissionais capazes de exercer a sua profissão, refletindo criticamente sobre
sua atuação social e sobre a sociedade na qual estará inserido
O sistema de avaliação das Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP está disciplinado
no Regimento Interno da Instituição.

2.3.5 Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares
a) Prática Profissional
A prática profissional é contemplada nos cursos por meio de diferentes atividades que
tem como finalidade possibilitar aos estudantes a construção de conhecimentos e experiências
essenciais à sua atuação profissional.
Essa prática é desenvolvida por meio de atividades ao longo de todo o curso. São
previstas situações didáticas em que os discentes coloquem em uso os conhecimentos que
adquirem ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, em diferentes tempos e espaços
curriculares, assim como em estágios a serem feitos nos campos específicos de trabalho.

b) Estágios
O estágio curricular é considerado disciplina integrante dos currículos dos cursos,
tendo por objetivo a integração do discente ao ambiente profissional e à sua área de formação
acadêmica e a potencialização da competência incluindo conhecimentos, habilidades e
atitudes frente ao mundo do trabalho. As atividades de estágio curricular são regidas pela Lei
Nº 11.788 de 25.09.2008, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- LDB – que em seu art. 82, define que os "sistemas de ensino estabelecerão normas para
realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em
sua jurisdição".
As atividades de estágios visam assegurar o contato do aluno com situações,
contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem
em ações profissionais.
Os estágios têm como finalidade incentivar os alunos ao desenvolvimento de atividade
prática no campo de conhecimento específico e aplicação dos conhecimentos adquiridos na
atividade acadêmica através das aulas ministradas.
O Estágio Supervisionado deve buscar consolidar os seguintes objetivos:
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·

proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades, analisar
situações e propor mudanças no ambiente organizacional e societário;

·

complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das
deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional;

·

atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo
ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes, organização
e funcionamento das organizações e da comunidade;

·

facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar
aquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, políticas,
sociais e econômicas a que estão sujeitas;

·

incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o
surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores internos e externos,
capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos inovadores, novas
tecnologias e metodologias alternativas;

·

atuar como instrumento de iniciação científica à pesquisa e ao ensino (aprender a
ensinar).
A escolha da organização para a realização do estágio será de iniciativa da Instituição

ou de iniciativa do próprio candidato ao estágio.
Pode ser escolhida para a realização de estágio qualquer organização, ou seja,
pessoa jurídica de direito público/privado, devendo qualquer das organizações indicadas
desenvolver atividades próprias ou de terceiros de forma a permitir ao estagiário o
desempenho, pertinentes a sua área.
Pode ser indicado também como local de estágio a organização na qual o aluno já
esteja atuando com vínculo empregatício ou não, contanto que seja oficializado o período de
estágio e aceitas, por parte da organização, as exigências das FACIIP. O estágio pode ser
realizado em qualquer área ou habilidade específica do curso que o aluno está frequentando.
Há basicamente dois tipos de estágio: o estágio extracurricular e o estágio curricular.
A diferença é que o segundo, conforme o próprio nome diz, faz parte do currículo do curso e
para ser válido precisa ser acompanhado por profissional designado pela organização do
campo de estágio e orientado pelo professor-orientador, ou coordenador do curso, na instituição
de ensino.
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A Coordenação de Estágios das FACIIP tem por objetivo facilitar a realização de
estágios para os alunos nas especialidades de cada curso, contribuindo para a sua inserção
no mercado de trabalho.
Entre outras funções, a Coordenação de Estágios, exercidas pelos coordenadores de
cursos, presta atendimento ao aluno estagiário, celebra novos convênios tanto para estágio
curricular quanto para extracurricular, realiza eventos para divulgação de vagas de estágio,
desenvolve atividades de rotina, quais sejam: recebimento, verificação, assinatura e ontrole de
termos de Compromisso de Estágio e Convênios, contato com agentes de integração,
acompanhamento de estudantes dentre outras, inclusive, a orientação, recebimento e correção de
Plano e de Relatórios de Estágios.
c) Atividade Complementares
A concepção de Atividades Complementares pretende que o aluno seja sujeito ativo
no processo ensino-aprendizagem. As Atividades Complementares terão Regulamento próprio
aprovado pelo Conselho de Administração Superior, após parecer da Diretoria Acadêmica e
que será como anexo parte integrante deste PDI. Constarão de atividades não compreendidas
nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas da matriz
curricular do curso, desde que adequadas à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal
e profissional do aluno.
As Atividades Complementares constituem-se em componente curricular enriquecedor
e complementador do perfil do egresso; possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de
conhecimentos, habilidades e atitudes de interesse para a formação pessoal e profissional do
aluno, reconhecidos por meio de avaliação e que constituem uma forma de ampliação de seu
currículo, com experiências e vivências acadêmicas internas e/ou externas ao curso, ou mesmo
fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado
do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. As atividades são desenvolvidas
a partir do 1º. semestre de ingresso do aluno no Curso. Devem guardar, obrigatoriamente,
correspondência com as temáticas de interesse do Curso, compreendidas nos programas das
disciplinas que integram o currículo ou que mesmo com conteúdos diversos sejam capazes de
contribuir para a formação profissional e pessoal do discente.
As Atividades Complementares podem ser realizadas a qualquer tempo, tanto no
período letivo quanto nas férias, desde que respeitados os procedimentos que regulamentam a
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matéria em cada curso.
Todas as atividades desenvolvidas e passíveis de aproveitamento como complementares
deverão ser analisadas pela Coordenação do Curso. Os comprovantes apresentados pelo
aluno serão devolvidos após análise e deverão permanecer sob a posse e responsabilidade
direta do aluno a quem caberá o acompanhamento do seu histórico de Atividades
Complementares, atentando para o cumprimento da carga horária semestral que viabilize a
integralização do total previsto no curso.
Podem ser considerado como atividades complementares: projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios,
congressos, conferências, cursos, publicação individual de artigos e afins, apresentação em
eventos científicos, participação como membros em órgãos colegiados das FACIIP e de
representação estudantil, ações de voluntariado social além de disciplinas oferecidas por
outras instituições de ensino e outros a depender da regulamentação de cada curso ou critério
da Coordenação
Cada curso sistematizará as Atividades Complementares de acordo com Regulamento
que rege a matéria na Instituição.

2.3.6 Flexibilidade Curriculares
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP buscam

inovações, especialmente

quanto à flexibilidade dos componentes curriculares.
As disciplinas Tópicos Especiais, Emergentes e as opcionais, possuem um tratamento
flexível que permite à Instituição, em resultado do acompanhamento do mercado e da
sociedade, decidir por disciplinas ou conteúdos vinculados à realidade do mundo do trabalho e
às novas demandas. Por outro lado, a maior flexibilidade curricular garantirá oportunidades
diferenciadas de integralização dos cursos possibilitando ao aluno a construção de uma trajetória
mais autônoma.
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP promovem semestralmente atividades
que visem proporcionar aos discentes a oportunidade de reafirmar conhecimentos adquiridos
sobre a fundamentação prática de conceitos obtidos em sala de aula e de facultar
possibilidades de atratividade crescente quanto ao curso e à formação profissional escolhida.
Estas ações são desenvolvidas através de semanas de estudos para as quais são convidados
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profissionais do mercado e da academia para palestras e seminários; são apresentados
estudos de casos e projetos de relevância; entrevistas, conferências; eventos literários, culturais
e sociais e estimulada a participação dos alunos em eventos externos, sejam congressos,
seminários, feiras ou semelhantes.

2.3.7 Oportunidades diferenciadas de Integralização Curricular
Adota-se o estudo dirigido como forma de não prejudicar o aluno na conclusão do seu
curso sem qualquer prejuízo à sua formação, mas, pelo contrário dedicando-lhe maior atenção e
orientação. A Diretoria Acadêmica da Instituição normatizará, semestralmente, sobre o estudo
dirigido, estabelecendo o cronograma e outras orientações para a sua realização.
As Faculdades também adotam o ensino semi-presencial em até 20% da carga horária
total do curso, conforme Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004.

2.3.8 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos
Os próprios docentes das FACIIP podem desenvolver o material pedagógico utilizado
em suas disciplinas, de acordo com a natureza dos componentes curriculares ministrados e com
a metodologia a utilizar. O material pedagógico deverá ser submetido à apreciação da
Coordenação do Curso que poderá sugerir os ajustes necessários.
As Faculdades fomentam o desenvolvimento e uso por parte dos professores de
material didático moderno e que atenda a demanda de uma pedagogia interativa, com a
participação ativa dos alunos.
São disponibilizados laboratórios, material para projeção em sala de aula de vídeos e
slides e bibliografia para a consulta e estudo do professor e alunos. O material didático, também,
pode ser adquirido pelas Faculdades quando solicitado pelo professor com a aprovação do
Coordenador do Curso.

2.3.9 Incorporação de Avanços Tecnológicos
As Faculdades incentivam o uso pelo professor de ferramentas da mídia eletrônica que
permitam o acesso pelos alunos a textos e outros materiais didáticos. Além das tradicionais
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práticas amplamente conhecidas, os cursos das FACIIP adotam, sempre que possível,
algumas alternativas didático-pedagógicas, tais como:
·

utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de aula;

·

utilização de equipamentos de informática com acesso à Internet;

·

desenvolvimento de trabalhos em parceria entre os cursos que são
oferecidos pelas FACIIP, cujas atuações venham a complementar de forma
recíproca a formação do aluno.

As Faculdades estimulam os seus professores a participarem de eventos que abordem
conteúdos que digam respeito à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensinoaprendizagem, como deve desenvolvê-los internamente, para que os seus docentes não só
disseminem esse conhecimento, mas, promovam as inovações requeridas no âmbito dos cursos
nos quais atuam.
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP mantem o Site com o objetivo de informar
os públicos interno e externo acerca das atividades da instituição, bem como o Portal do Aluno e
o Portal do Professor. O primeiro permite acesso a notas e faltas, além de possibilitar a
realização da matrícula on-line pelo próprio aluno e o segundo serve como instrumento de
trabalho do professor para lançamento de notas e faltas e compartilhamento de material didático
com os alunos.

2.3.10 Programa de Monitoria
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP oferta o programa de Monitoria que
em qualquer tempo ou oportunidade, de acordo com a necessidade de algum curso ou de
alguma disciplina específica, consideradas sempre as suas disponibilidades . O Programa
de Monitoria visa proporcionar ao aluno de graduação a oportunidade de engajar-se em um
plano de atividades de ensino que possibilite o aprofundamento dos conhecimentos em
determinada área específica e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes
favoráveis à sua formação acadêmica profissional. Além disso, intenta criar condições para
que os membros do corpo discente possam desenvolver pensamento e comportamento para
o trabalho científico independente.
O programa de Monitoria, quando instalado, terá como objetivos:
• incentivar no aluno o interesse pela docência e trabalhos acadêmicos;
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• contribuir para a melhoria do ensino de graduação, a partir de novas práticas
experiências didático-pedagógicas;
• estimular a cooperação entre aluno e professores, nos projetos desenvolvidos pelas
Faculdades Ipitanga, aos quais esteja vinculada a disciplina para a qual tenha sido selecionado
como monitor;
• proporcionar ao estudante um aprofundamento de seus conhecimentos na área
objeto de monitoria;
São deferidas as seguintes atribuições ao Monitor, dentre outras a critério da
Coordenação do Curso:
• Participar com o professor do processo global de desenvolvimento da disciplina,
em suas funções de planejamento e execução;
• Prestar assistência aos colegas discentes, orientando estudos das disciplinas;
• Colaborar diretamente com o professor no encaminhamento e execução de
atividades previstas no programa pedagógico da disciplina.
O aluno candidato à Monitoria será selecionado através de entrevista e análise de
currículo e desempenho acadêmico. Para participar do processo seletivo, o candidato deverá
atender aos seguintes requisitos:
• Ser estudante regularmente matriculado da Instituição;
• Ter cursado a disciplina ou atividade em que pretende atuar, com nota igual ou
superior a oito;
• Ter disponibilidade, de 04 (quatro) horas semanais para o exercício da Monitoria,
sendo distribuídas entre trabalhos de classe, acompanhamento de estudante, horas de
estudo pessoal e reuniões.
A seleção, admissão e controle do exercício das atividades da monitoria são da
responsabilidade da Coordenação do Curso em conjunto com o Professor da disciplina e o
NDE. A seleção é realizada pela Coordenação nas condições estabelecidas em Regulamento
ouvida a Direção Acadêmica. Desta forma, a Coordenação de Curso constitui uma comissão
de professores presidida pelo professor da disciplina objeto da monitoria, que deverá emitir
parecer de aprovação e classificação dos candidatos.
O período de exercício da monitoria tem a duração de um semestre letivo, podendo
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ser renovado. O horário de atividades de monitoria não poderá conflitar, em hipótese alguma,
com os horários de trabalho discente a que estiver obrigado o monitor.
A orientação e o acompanhamento pedagógico do Monitor estarão a cargo do
professor responsável pela disciplina e da Coordenação a que estiver vinculada. Cabe ao
Monitor apresentar ao professor um plano no início do semestre e um relatório no final para
posterior apreciação e homologação da área e da coordenação.
O Programa de Monitoria da Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP possui
regulamentação própria.

2.4 Políticas de Ensino
As práticas implementadas para o ensino de graduação e de pós-graduação guardam
estreita coerência com as políticas constantes dos documentos oficiais da Instituição. Essa
coerência resulta em diretrizes de ações, acessíveis ao conhecimento da comunidade interna
e externa.

2. 4.1 Graduação
Existe uma estreita articulação entre o PPI e todos os Projetos Pedagógicos dos
Cursos, traduzida em práticas consolidadas e institucionalizadas.
O ensino de graduação fundamenta-se numa concepção de educação que prepara o
aluno para o mercado de trabalho, mas que também o capacita para o exercício pleno da
cidadania, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir
corretamente.
As FACIIP adotam como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo de
toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional
sobre a Educação para o Século XXI. Com base neste referencial, a educação tem como
objetivo proporcionar ao indivíduo um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si
mesmo, capacitando-o para o exercício profissional em tempos de mudanças.
A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, conhecimentos e
habilidades e formar as atitudes requeridas. Assim, a educação nas FACIIP organizar-se em
torno das quatro aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares da educação:
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·

aprender a conhecer: caracterizado pela busca do domínio dos instrumentos

do conhecimento com a finalidade precípua de descobrir, compreender, fazer ciência;
·

aprender a fazer: entendendo-se que, embora indissociável do “aprender a

conhecer”, o “aprender a fazer” refere-se diretamente à formação profissional, na medida que
se trata de orientar o aluno a por em prática os seus conhecimentos, adaptando a educação à
configuração do trabalho na sociedade atual.
·

aprender a viver juntos: constituindo-se num grande desafio para a

educação, tendo em vista que trata de ajudar os alunos no processo de aprendizagem para a
participação, a cooperação e, sobretudo, para a busca coletiva de soluções para os problemas
contemporâneos;
·

aprender a ser: integrando as três aprendizagens anteriores e

caracterizando-se pela elaboração de pensamentos autônomos e críticos que contribuam na
formulação própria de juízos de valor, formando assim um cidadão e profissional decidido e
preparado para agir nas diferentes circunstâncias da vida.
Focada nessas premissas norteadoras, a política de ensino de graduação das FACIIP
está pautada nas seguintes diretrizes:
·

o ensino deve ser generalista e pluralista;

·

os currículos plenos dos cursos devem evitar sua vinculação a uma única

linha de pensamento, já que a busca da verdade é incompatível com uma única linha teórica
ou ideológica;
·

a seleção de conteúdos, observadas as diretrizes curriculares, deve valorizar

o acervo cultural regional;
·

a flexibilização dos currículos deve ser possibilitada de forma a proporcionar

ao aluno a maior medida possível de autonomia na sua formação acadêmica;
·

a iniciação à pesquisa e a extensão devem estar articuladas,

indissociavelmente, ao ensino, difundindo valores e produzindo conhecimentos novos;
·

o processo de ensino-aprendizagem deve favorecer a formação do ser

humano com senso crítico, critério ético e capacidade de julgar e agir corretamente;
·

a avaliação do ensino-aprendizagem deve ser entendida essencialmente

como estratégia de melhoria do desempenho do aluno;
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·

o acompanhamento dos egressos, concluintes de seus cursos, deve ser ação

permanente, possibilitando o feedback do desempenho acadêmico institucional no mercado.

2.4.2 Pós-Graduação
A política de pós-graduação das Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP é
complementar à política de graduação. Os cursos de pós-graduação possuem uma vinculação
com a formação a que se dedica a Instituição e com as demandas regionais. As práticas de
pós-graduação são institucionalizadas. O seu desenvolvimento é acompanhado por um órgão
responsável pela coordenação de suas atividades e das políticas de pós-graduação, assegurá
a oferta da infraestrutura física e logística para o desenvolvimento dos programas e condições
de sustentação das suas atividades, a exemplo da concessão de bolsas de estudos, da
manutenção de laboratórios e do suprimento de materiais permanentes e de consumo. Além
disso, essa Coordenação cuida, também, da Iniciação à Pesquisa e Extensão, responsável
pelo planejamento e gerenciamento de atividades de intervenções, Grupos de Estudos,
análise acadêmica e captação de recursos financeiros para a realização de eventos, cursos
de extensão, treinamento, pós-graduação Lato Sensu e Programas outros que envolvam os
discentes, os docentes e a comunidade. Na falta dessa Coordenação as suas junções como acima
descritas serão exercidas pela Diretoria Acadêmica.
Os cursos de pós-graduação guardam uma estreita integração com a graduação, as
atividades de iniciação à pesquisa e os programas de extensão.

Os professores são

estimulados a participarem dos cursos de pós-graduação, tanto internos, mas, também
externos inclusive, através de convênios.

2.4.3 Cursos Superiores de Tecnologia
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP poderão estudar a possibilidade de
oferecer Cursos Superiores de Tecnologia - CST. Estes cursos, previstos no Decreto nº
5.773/2006 e destacados em Catálogo divulgado pelo MEC, são cursos de graduação, que
abrangem métodos e teorias orientadas a análise, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos
comfoco estratégico dasaplicações dos conhecimentos dos processo produtivos e ou de serviços.
Referidos cursos objetivam desenvolver competências profissionais fundamentadas na
ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, com vistas ao desempenho profissional
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responsável, consciente, criativo e crítico se alinhado, portanto, aos princípios e valores
defendidos pela Instituição.
Os Graduados em cursos superiores de tecnologia são denominados tecnólogos e
são profissionais de nível superior com formação para a produção e a inovação em áreas
específicas desempenhando atividades voltadas à produção e ou serviços.

2.4.4 Políticas de Educação Inclusiva
As FACIIP acreditam que as políticas de educação inclusiva proporcionam um
ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação total dos
portadores de necessidades especiais no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer
um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação,
mas também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários.
As políticas adotadas reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando
os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por
meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos
diversificados e parceria com as organizações especializadas.
Atento à sua responsabilidade social, as FACIIP adotam as seguintes políticas para os
portadores de necessidades especiais:
Para os alunos portadores de deficiência física pode proporcionar: livre circulação dos
estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas
reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços;·rampas
facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço
suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos
banheiros;·lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas.
Para os alunos portadores de deficiência visual pode proporcionar, caso seja
solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: computador
adaptado; impressora Braille acoplada a computador; sistema de síntese de voz;·gravador e
fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação
de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão
subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos
conteúdos básicos em Braille.
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Para alunos portadores de deficiência auditiva pode proporcionar, caso seja solicitada,
desde o acesso até a conclusão do curso: 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 os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de deficiência ou
com mobilidade reduzida, pode proporcionar, além de ajudas técnicas, programa de
capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: informações
sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado dos portadores de
necessidades especiais; cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por
especialistas; e, cursos para o entendimento da linguagem dos sinais.
Para a comunidade, a oferta de: campanhas de sensibilização e de motivação para a
aceitação das diferenças; parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de
classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de ações
integradas Escola / Empresa / Sociedade Civil organizada para o reconhecimento dos direitos
dos portadores de necessidades sociais como direitos humanos universais; e, integração
Escola / Empresas para a oferta de estágios profissionais, incluindo empregos permanentes,
com adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades especiais.

2.5 Políticas de Iniciação à Pesquisa
Fomentar o estudo, a iniciação cientifica e a formação de educadores sociais
interessados na pesquisa e nas possíveis interfaces com diversos setores dos movimentos
sociais são objetivos do Núcleo de Pesquisa - NUPE
O NUPE está inserido dentro de uma política de pesquisa que busca promover o
desenvolvimento humano e empoderamento das comunidades participantes.
Para isso, faz contato com os outros núcleos e /ou centros de pesquisa e estudos,
nos diversos movimentos sociais na articulação de conhecimentos e informações pertinentes
a sua proposta.
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Tendo como linhas de pesquisa:
§

Cultura Afro Indígena, História e Memória Local;

§

Educação Inclusiva:

§

Gestão e Políticas Públicas;

§

Saúde e educação
O NUPE atua em quatro níveis:
a)

estudo da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica que busca iniciar os

alunos na pesquisa científica e proporcionará ao mesmo a aprendizagem de técnicas e
métodos científicos, bem como estimulará o desenvolvimento do pensar cientificamente e da
criatividade;
b)

trabalhos de pesquisa acadêmica desenvolvidos pelos alunos com a

orientação dos professores de cada disciplina; trabalhos de pesquisa durante a realização de
estágios supervisionados, orientados pelo coordenador supervisor do estágio;
c)

trabalho de conclusão do curso TCC desenvolvido nos últimos semestres dos

cursos e nos cursos de pós-graduação
apresentados

e

orientados por professor da disciplina e

nos Seminários de Produção Científica dos Cursos de Graduação da

Instituição;
d)

Outras atividades de prática de investigação e de iniciação a pesquisa que

poderão ser desenvolvidas na dependência das condições da Instituição.
As atividades de iniciação à pesquisa guardam estreita coerência com as políticas
constantes dos documentos oficiais da Instituição (PDI, PPI, PPC´s e outros). Essa coerência
resulta em diretrizes de ações, acessíveis ao conhecimento da comunidade interna e externa.
Os docentes e discentes, membros das equipes responsáveis pelo desenvolvimento
dos projetos de prática de investigação e de iniciação a pesquisa, participarão regularmente
das atividades previstas nos respectivos projetos. São explicitadas as formas de envolvimento
e participação do corpo docente nos diversos programas e projetos de iniciação a pesquisa,
definindo-se a atribuição de carga horária pela Instituição; as formas de avaliação de produção
científica; a apresentação de resultados em eventos científicos, internos e externos e formas
de captação de recursos e bolsas para viabilizar a execução dos projetos.
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2.6 Políticas de Extensão
A extensão é o meio pelo qual toda a comunidade acadêmica tem a oportunidade de
vincular o ensino, a iniciação à pesquisa e a sociedade. É ainda uma forma de produção do
conhecimento através da inserção de alunos e professores em atividades que permitem a
revitalização dos conteúdos e práticas curriculares, que potencializam análises, envolvem
metodologias, soluções e a captação de recursos para a Instituição, possibilitam novos
campos para iniciação à pesquisa. A extensão é a produção e a socialização do
conhecimento.
A extensão é entendida como prática acadêmica que interliga as faculdades nas suas
atividades de ensino e de iniciação à pesquisa com as demandas da maioria da população,
possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à
sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a
superação das desigualdades sociais existentes. A consolidação da prática da extensão
possibilita a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as
inovações que surgem do trabalho acadêmico.
A Instituição mantém atividades e serviços de extensão à comunidade para a difusão
de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos
As atividades de extensão nas FACIIP apresentam grande diversidade. De acordo
com suas características, as atividades de extensão são classificadas em:
Cursos de Extensão: são cursos ministrados no âmbito das FACIIP, que têm como
requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação
continuada, e que não se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de
graduação;
Eventos: compreendem ações de interesse técnico, social, cientifico, esportivo e
artístico como ciclo de estudos, palestras, conferencias, congressos, encontros, feira,
festival, fórum, jornada, mesa redonda, reunião, seminários e outros.
Programas de Ação Contínua: compreendem o conjunto de atividades
implementadas continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da
comunidade, a integração social e a integração com instituições de ensino;
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Prestação de Serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e
outras atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos
humanos e materiais das FACIIP.
A política de extensão das FACIIP está pautada nas seguintes diretrizes:
·

a extensão deve ser embasada nas áreas dos cursos das FACIIP com a clara

identificação dos problemas e demandas da comunidade na qual está inserida, de forma que
as ações e transformações geradas visem ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da
qualidade de vida;
·

a integração da extensão com o ensino e a iniciação à pesquisa deve permitir

que as ações e transformações geradas fruam dessa relação e integrem, em plenitude, as
ações das FACIIP;
·

as FACIIP, com vistas ao desenvolvimento da extensão, devem destinar

recursos humanos e materiais para a realização das atividades programadas;
·

as FACIIP deverão envidar esforços no sentido da fixação de alunos e

professores, inclusive por meio de mecanismos e estímulos;
·

as atividades de extensão devem ser divulgadas, inclusive sob a forma de

cronograma de ações, de sorte que, internamente, delas participem os alunos e professores, e
externamente, a comunidade na qual estão inseridas as FACIIP.

2.7 Políticas de Gestão
A gestão institucional das Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP é coerente com as
políticas definidas nos documentos oficiais da Instituição, destacando-se o Regimento Interno,
o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs. Os demais documentos implantados e referentes a
políticas de gestão, de planejamento, e normativos, como resoluções internas, portarias,
normas acadêmicas, ordem de serviços, comunicações, dentre outros, terão como base
orientadora os documentos oficiais de destaque indicados.
Os documentos oficias da Instituição e os demais normativos são disponibilizados a
toda a comunidade acadêmica estudando-se, para o efeito, a melhor forma e condição.
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A estrutura organizacional proposta nos documentos oficiais é devidamente
implantada, fazendo-se as alterações necessárias, se for o caso, de acordo com a sua
adequação à realidade de determinado momento.
O planejamento institucional e a estrutura organizacional têm em vista dotar a
Instituição de um modelo de gestão que integre as diversas atividades desenvolvidas, com o
propósito de realizar, com eficácia e eficiência, a missão Institucional, alcançar a visão
estabelecida e atingir a consecução dos objetivos e metas previstas nos documentos oficiais.
A política de gestão das FACIIP se baseia nos seguintes princípios fundamentais que
orientarão o desenvolvimento das ações administrativas e acadêmicas:
I.

Alunos, professores e de outras pessoas satisfeitas com a prestação de

serviços da Instituição;
II.

Administração Descentralizada, com visão de compartilhamento, que procure

conhecer, respeitar, avaliar e discutir a opinião dos técnico-administrativpos, alunos e
professores;
III.

Ensino vinculado a iniciação à pesquisa e a extensão

IV.

Qualidade dos serviços de educação prestados, com implementação de

processo permanente de melhoria e avaliação com base em indicadores;
V.

Sistemas de comunicação e de informação claros e objetivos e que

funcionem em nível de excelência;
VI.

Desburocratização da gestão e racionalização dos serviços com amplo

aproveitamento de pessoal e material disponíveis, descartando-se qualquer tipo de
desperdício;
VII.

Reconhecimento das diferenças individuais existentes nos componentes da

comunidade acadêmica - alunos, professores e técnico-administrativos – gerenciando-se a
diversidade com flexibilização de métodos e critérios a adotar.
VIII.

Planejamento Institucional dinâmico que estimule a inovação e criatividade e

possibilite a evolução institucional.
IX.

Valorização do Sistema de Avaliação Interna e Externa considerando – o

como instrumento que promova e sustente a qualidade dos serviços de educação prestados;
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X.

Incorporação dos princípios filosóficos previstos no Projeto Pedagógico

Institucional – PPI, como orientadores da gestão institucional.
A estrutura organizacional implantada nas FACIIP é simples, com poucos níveis
hierárquicos, racional, flexível e ágil para responder às necessidades institucionais e ao
modelo de gestão moderna e compartilhada. Possuem órgãos colegiados previstos nos
documentos oficiais. São cumpridos os dispositivos regimentais e estruturais, no que tange à
atuação efetiva dos órgãos colegiados e respeitados o grau de autonomia, sua composição e
atribuições, critérios de indicação e recondução de seus membros e periodicidade de reuniões.
A gestão institucional da Instituição exige a implantação, o desenvolvimento e
consolidação de liderança democrática em todos os níveis hierárquicos, inclusive, na
coordenação dos órgãos colegiados, e que tenha condições de responder as demandas tanto
internas, quanto externas. A liderança tem que ser capaz de orientar a todos, incentivar,
estimular, reconhecer e valorizar os seus liderados, comprometendo-se com a avaliação
institucional e estimulando o seu desenvolvimento de modo que possa contar com estudos e
sugestões que orientem ações e decisões que visem o cumprimento e revisões do Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI e dos demais documentos oficiais.
2.8 Políticas de Responsabilidade Social
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP manifestam o seu compromisso com
inclusão social, ação afirmativa e inclusão digital estabelecendo que as suas ações de
responsabilidade social são implantadas, tendo em conta:
·

a organização e o desenvolvimento de projetos voltados para portadores de

necessidades especiais;
·

a organização e o desenvolvimento de projetos voltados para promover a

inclusão digital;
·

a responsabilidade quanto à qualidade de formação dos alunos e dos serviços

prestados;
·

a promoção de valores éticos;

·

o estabelecimento de parcerias com ONG’s e instituições públicas.
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O tema responsabilidade social é incorporado nas diferentes atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Esta incorporação se dá:
I. Nas atividades de ensino, através:
· de componentes curriculares especificos;
· da promoção de seminários e encontros versando sobre o tema;
· do nivelamento educacional mantido pela Instituição, com a participação de
estudantes e supervisão docente;
· da promoção de eventos de capacitação de docentes;
· de outras ações relacionadas com o tema.

II. Nas atividades de pesquisa, através de projetos de Iniciação à Pesquisa e/ou
de Iniciação Científica, de seminários e encontros versando sobre o tema.

III. Nas atividades de extensão, através de desenvolvimento de ações sobre
temas relevantes que tenham impacto de melhoria na sociedade quanto à:
· inclusão digital;
· desenvolvimento econômico e social;
· defesa do meio ambiente;
· memória cultural, produção artística e patrimônio cultural;
· benefícios resultantes de programas de voluntariado social.
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3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS
CURSOS
3.1 Desenvolvimento da Instituição
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP assumem o compromisso de buscar a
consecução dos objetivos e metas previstas neste PDI, bem como de implementar as políticas
estabelecidas, implantar a estrutura organizacional também objeto de definição no Regimento
Interno da Instituição, e incrementar o modelo de gestão desenhado e os demais propósitos
constantes dos documentos oficiais da Instituição. Está a Instituição convicta que a
operacionalização dessas ações contribuirão, sobremaneira, para o maior desenvolvimento
das Faculdades. Por outro lado, a revisão dos últimos relatórios de avaliação interna e externa,
institucional e de cursos, com vistas a analisar a viabilidade de implementação das sugestões
ali recomendadas reforçará a intenção de por em prática os critérios de qualidade definidos
para a educação superior. A prática de tais critérios é essencial para o cumprimento da missão
definida pela Instituição e para o alcance de sua visão proposta.
3.2 Cursos em funcionamento
a) Cursos de Graduação
CURSOS DE
GRADUAÇÃO

VAGAS
ANUAIS

TURNO DE
FUNCIONAMENTO

REGIME DE
MATRÍCULA

ATO DE
AUTORIZAÇÃO

ATO DE REC.

Administração

200

Noturno

Semestral

Portaria MEC nº
744 de 06/05/1999

Portaria MEC nº
478 de
22/11/2011

Ciências Contábeis

100

Noturno

Semestral

100

Noturno

Semestral

200

Noturno

Semestral

Portaria MEC nº
107 de 10/02/2000

Engenharia
de
Produção Mecânica

100

Noturno

Semestral

Portaria MEC nº
79 de 14/01/1999

Pedagogia

100

Noturno

Semestral

Portaria MEC nº
1.457 de
23/02/1998

Comunicação
Social
com habilitação em
Jornalismo
Comunicação
Social
com habilitação em
Relações Públicas

Portaria MEC nº
1.701 de
03/12/1999
Portaria MEC nº
1.809 de
17/12/1999

Portaria MEC nº
111 de 26/06/12
Portaria MEC nº
521 de
17/10/2013
Portaria MEC nº
311 de
30/01/2006
Portaria MEC nº
4.007 de
06/12/2004
Portaria MEC nº
466 de
11/08/2006

b) Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Já foram realizadas algumas turmas de pós-graduação Lato-Sensu, como o de
Especialização em Didática para o Ensino Superior, MBA em Gestão Estratégica da Qualidade
Organizacional e MBA em Gestão de Projetos. Foi também realizado o curso de Mestrado
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Stricto Sensu, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia – UNEB. No momento a
Instituição lançou os cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu e espera o fechamento de turmas
para a realização dos mesmos.
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU LANÇADOS

·

MBA em Gestão de Projetos

·

MBA em Formação de Gestor Público

·

MBA em Gestão de Pessoas e Liderança em Coach

·

MBA em Controladoria e Finanças

·

MBA em Administração Estratégica de Vendas

·

Especialização em Comunicação Integrada com Ênfase em Mídias Digitais

·

Especialização em Didática para o Ensino Superior

·

Especialização em Metodologia para Educação das Relações Étnico-Racial
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE E PERFIL DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
4.1 Corpo docente e suas condições institucionais
4.1.1 Caracterização do docente
Será considerado docente, o profissional que tenha, no mínimo, formação em pósgraduação lato sensu e que seja regularmente contratado pela Instituição, mediante regime
de trabalho CLT, e que se encontra em uma das seguintes situações:
·

está em exercício e ministra disciplinas em qualquer um dos cursos;

·

está exercendo funções na administração acadêmica, mesmo que não esteja

ministrando qualquer disciplina;
·

está exercendo funções na direção ou de coordenação, mesmo que não

esteja ministrando qualquer disciplina;
·

está afastado integralmente para efeito de capacitação profissional.

4.1.2 Condições institucionais para os docentes
4.1.2.1 Regime de trabalho
Será considerado:
Docente em tempo integral – o contratado em regime de 40 horas semanais de
trabalho, sendo 20 horas em aula e 20 horas em estudos, iniciação a pesquisas, extensão,
produção científica e intelectual, planejamento, avaliação e orientação de alunos
Docente em tempo parcial – O contratado em regime de 30 ou 20 horas semanais
de trabalho em aulas, estudos, iniciação a pesquisas, extensão, produção científica e
intelectual, planejamento, avaliação e orientação de alunos;
Docente horista - O contratado exclusivamente para ministrar horas-aula,
independentemente, da carga horária contratada, ou que não se enquadra nos outros regimes
de trabalho acima definidos.
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP manterão o mínimo de 30% do corpo
docente de cada curso em regime de tempo integral ou parcial. O enquadramento dos
professores no regime de trabalho de tempo integral ou parcial será feito paulatinamente, na
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dependência das condições financeiras da Instituição, mas deverá estar concluído até 2015,
último ano de vigência deste PDI.

4.1.2.2 Plano de carreira
Foi elaborado e aprovado Plano de Cargos e Carreira do Docente, estabelecido e
regulamentado por dispositivos legais e institucionais, contemplando critérios de admissão e
de progressão na carreira, claramente definidos. O Plano de Cargos e Carreira do Docente
será protocolado e homologado no Ministério do Trabalho e Emprego.

4.1.2.3 Política de capacitação e de acompanhamento do trabalho docente.
a) A política de capacitação e de acompanhamento do trabalho docente, está voltada
para apoiar a qualificação e melhoria de atuação do professor;
b)

Será devidamente elaborado o Plano de Capacitação do Docente que

contemplará, principalmente:
· critérios para a concessão de incentivos destinados a apoiar professores para
cursar pós-graduação, definidas em consonância com o planejamento orçamentário, quando
se tratar de incentivo financeiro;
· critérios definidos para participação em cursos de formação continuada e em
estágios e intercâmbios;
· a vinculação da área de capacitação com os interesses institucionais;
· a promoção de cursos e seminários voltados para a formação pedagógica;
· auxílios ao docente no desempenho de suas atividades didático-pedagógicas;
· assessoramento aos coordenadores e professores, no acompanhamento contínuo
e sistemático da elaboração e execução dos programas de aprendizagem;
· os critérios de avaliação de desempenho do trabalho do docente.
c) Anualmente serão aprovadas pelo Conselho de Administração Superior - CONASU
as ações e as metas de capacitação para o ano letivo seguinte, cuja efetivação dependerá de
disponibilidades de recursos financeiros da Mantenedora e de orçamento por ela definido para
a finalidade.
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4.1.3 Perfil do quadro atual de docentes
O quadro atual de docentes das FACIIP é composto por professores, cuja Titulação é
detalhada no quadro a seguir:
TITULAÇÃO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

Doutor

06

9%

Mestre

28

42 %

Especialista

33

49 %

TOTAL

76

100 %

Os docentes contratados como Tempo Integral ou Parcial totalizam 31% do corpo
docente das FACIIP.
Os professores possuem experiência acadêmica no magistério superior e experiência
profissional não acadêmica. Na composição do seu corpo docente a Instituição busca conciliar
a titulação acadêmica adequada às disciplinas a serem ministradas com a experiência
acadêmica e profissional não acadêmica de cada docente. A experiência como docente de
nível superior e profissional é valiosa, pois eleva o índice de qualificação do curso. O quadro
atual de professores é composto por advogados, administradores, comunicólogos,
pedagogos, economistas, gestores de empresas, químicos, engenheiros, além de
professores que lecionam em outras Faculdades de Lauro de Freitas e Salvador. Conta ainda
com professores autores de livros, artigos científicos e trabalhos técnicos ligados
diretamente às disciplinas que lecionam e outros livros ou trabalhos e textos de conhecimento
geral,

4.1.4 Incentivos aos docentes
As Faculdades Integradas Ipitanga estimulam a produção científica, técnica,
pedagógica e cultural dos professores. Apoiam a participação do seu corpo docente em
congressos, seminários ou outras atividades ligadas à docência. Para tanto, podem ser
abonadas as faltas ao serviço e oferecida ajuda de custo aos docentes para participação em
eventos promovidos por entidades de reconhecido valor, a critério da Entidade Mantenedora e
de acordo com as suas condições financeiras, ouvido o CONASU.
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No que se refere à formação pedagógica, são realizadas jornadas pedagógicas e/ou
seminários de capacitação do docente no início de cada período letivo, para discussão dos
projetos pedagógicos, planos de curso e metodologia de ensino e outros conteúdos de
formação didático-pedagógica. Podem também ser organizados cursos com temática
abordando assuntos pedagógicos, com conteúdos que valorizam a metodologia de ensino.

4.1.5 Apoio Didático-pedagógico aos docentes
Com o objetivo prestar acompanhamento didático-pedagógico aos professores,
visando o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e a otimização do ensino desenvolvido
pela IES no cumprimento de sua missão, as FACIIP contam com o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico - NAP
O NAP realiza também Orientação acadêmico-profissional ao docente. Os professores
interessados em receber atendimento do Núcleo devem agendar horário através do email do
núcleo.

4.1.6 Os critérios de seleção e contratação
O ingresso do Professor nas Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP é feita após
seleção criteriosa realizada pelas Coordenações de Cursos, que encaminham o pleito para
Diretoria Acadêmica para as considerações necessárias e posterior deferimento.
Dentre os critérios a serem observados na contratação destacam-se: experiência
na docência superior, títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados
com a matéria a ser por ele lecionada. Está prevista a banca de seleção do candidato através
de aula pública, presidida pelo Coordenação do Curso.

4.1.7 Procedimentos para substituição dos professores do quadro
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP poderão dispor por período eventual e por
tempo determinado da categoria de professor visitante ou colaborador.
O professor visitante

é admitido temporariamente, na forma da legislação trabalhista,

com o objetivo de atuar em programa especial de ensino, pesquisa e/ou extensão, com a titulação
mínima de pós-graduado lato-sensu.
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O professor colaborador é admitido para suprir a ausência temporária de docente
integrante do quadro de carreira decorrente de afastamento por cessão a algum órgão público ou
afastamento periódico por interesse da Instituição ou particular do professor efetivo; para
tratamento de saúde, licença gestante, por qualquer outro afastamento não remunerado, ou
ainda, para efeito de qualificação profissional. O professor colaborador será escolhido por
indicação do professor efetivo e entrevista com o Coordenador do Curso que decidirá pela
indicação de sua contratação, O prazo de contratação do professor colaborador é de 12 (doze)
meses, podendo ter esse prazo prorrogado pelo mesmo período.
A substituição definitiva do professor de carreira, quando o seu desligamento se der
por iniciativa das FACIIP ou do próprio professor e quando se fizer necessária será efetivada,
prioritariamente, por indicação de professor já efetivo da Instituição. No caso de inexistência
de professor efetivo que atenda as exigências da disciplina, será através de seleção para
contratação de docentes como previsto neste PDI ou como venha a ser determinado pelo
Plano de Carreira do Docente.
4.1.8 Avaliações de desempenho do professor
Além da avaliação normal dos professores feita pela Gestão da Faculdade, inclusive,
pelos Coordenadores de Cursos, eles serão avaliados, pelo menos uma vez por ano, pelos
discentes. A Avaliação pelos discentes consta da aplicação de um questionário elaborado em
conjunto pela Comissão Própria de Avaliação – CPA e pela Coordenação do Curso. O aluno
atribuirá para cada item a ser avaliado a nota de 1 a 5, cuja escala conterá a seguinte
graduação: 1-Totalmente Insatisfeito; 2-Insatisfeito; 3- Regularmente Satisfeito; 4Satisfeito; 5- Totalmente Satisfeito. São estabelecidos como resultados esperados da
avaliação:
a)

Média de Avaliação mínima aceitável por professor: 3,0 (três) Regularmente

Satisfeito;
b)

Média de Avaliação estabelecida como meta por professor e por curso: 4,0

(quatro) Satisfeito.
4.1.9 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente para o período de
vigência do PDI
As Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP têm como interesse contar com um corpo
docente compatível com as necessidades do desenvolvimento das atividades de ensino,
iniciação à pesquisa e extensão. Para tanto pretende manter um corpo docente contratado
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mediante regime de trabalho CLT, com mais de 30% em regime de trabalho parcial ou
integral, que conte com 100% dos professores com formação em nível de pós-graduação latosensu.

4.2 Corpo técnico-administrativo e suas condições institucionais
4.2.1 Estruturação
O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os funcionários não docentes
que têm a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento das FACIIP.
As FACIIP zelam pela manutenção de padrões de recrutamento e seleção além das
condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional, bem como
por oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.
As categorias funcionais e as referências do Quadro de Carreira do Corpo TécnicoAdministrativo são as seguintes:
I – Nível Superior: compreendendo os empregos permanentes a que sejam inerentes
as atividades técnicas e as administrativas, para cujo exercício será exigido formação superior
ou registro em Conselho Profissional competente;
II – Nível Médio: compreendendo os empregos permanentes a que sejam inerentes as
atividades técnicas e as administrativas, para cujo exercício é exigida formação de Ensino
Médio; e
III – Nível de Apoio: compreendendo os empregos permanentes a que sejam inerentes
as atividades de apoio operacional, especializado ou não, que requeiram escolaridade de
ensino fundamental ou experiência comprovada ou ainda conhecimento específico.
Os funcionários têm seus processos de seleção, movimentação, admissão ou
dispensa efetivados pela Entidade Mantenedora, por indicação da Diretoria Geral das
Faculdades.

4.2.2 Perfil técnico-administrativo
O perfil do técnico-administrativo guarda coerência com as políticas constantes dos
documentos oficiais da Instituição. Deverá sempre haver uma compatibilização entre a
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formação profissional, a experiência profissional acumulada e as funções exercidas pelos
membros do corpo técnico-administrativo.

4.2.3 Plano de Carreira
Foi elaborado e aprovado Plano de Cargos e Carreira do Corpo Técnicoadministrativo, estabelecido e regulamentado por dispositivos legais e institucionais,
contemplando critérios de admissão e de progressão na carreira, claramente definidos. O
Plano de Cargos e Carreira do Corpo Técnico-administrativo será protocolado e homologado
no Ministério do Trabalho e Emprego.

4.2.4 Políticas de capacitação e de acompanhamento do trabalho

técnico-

administrativo
a) A política de capacitação e de acompanhamento do trabalho do corpo técnicoadministrativo tem por objetivo promover e sustentar o nível de qualidade dos serviços de
apoio técnico, administrativo e operacional.
b) O Plano de capacitação do Corpo Técnico-administrativo contempla,
principalmente:
· critérios para a concessão de bolsas para a participação em cursos de graduação
e de pós-graduação;
· critérios definidos para participação em eventos;
· a vinculação da área de capacitação com os interesses institucionais;
· a promoção de cursos internos,

seminários e palestras voltados para a

atualização e treinamento profissional;
· critérios definidos para a participação em cursos externos de atualização e
treinamento profissional
· os critérios de avaliação de desempenho do trabalho do técnico-administrativo..
c) Anualmente serão aprovadas as ações e as metas de capacitação para o ano letivo
seguinte, cuja efetivação dependerá de disponibilidades de recursos financeiros da
Mantenedora e de orçamento por ela definido para a finalidade.
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4.2.5 Os critérios de seleção e contratação
Os técnico-administrativos são normalmente contratados no regime de 44 horas,
podendo, a critério da Diretoria ou por necessidade dos serviços, ser definido um outro
regime de trabalho. A Contratação dos técnico- administrativos é realizada através de
entrevistas e análise curricular pelo Recursos Humanos, ouvida a Direção Acadêmica e/ou
Direção Geral, e, conforme o caso, os gestores das áreas para os quais os mesmos serão
contratados. O objetivo é atestar a aptidão e a experiência comprovada, de forma que seja
contratado aquele que efetivamente tenha o domínio do conhecimento para as áreas
específicas da função a ele atribuída.

4.2.6 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Técnico-administrativo para o
período de vigência do PDI
As Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP

conta com um corpo técnico-

administrativo compatível com as necessidades do desenvolvimento das atividades
acadêmicas e de apoio administrativo.
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5 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Em função das demandas institucionais, em 2015 foi aprovada a alteração no
Regimento Interno das FACIIP, e diante da alteração foi alinhada a estrutura organizacional.
5.1 Estrutura organizacional com as instâncias de decisão e órgãos colegiados
5.1.1 Administração Geral
De acordo com o seu Regimento, a administração geral das Faculdades Integradas
Ipitanga é exercida pelos seguintes órgãos:
I - Conselho de Administração Superior (CONASU);
II - Diretoria Geral;
III - Diretoria Acadêmica;
IV - Instituto Superior de Educação;
V - Coordenadoria de Curso; e
VI - Colegiado de Curso

Sendo que a estrutura organizacional dos órgãos colegiados deliberativos obedece ao
seguinte funcionamento:
I - os órgãos colegiados funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros e
decide por maioria dos presentes;
II - todos os membros efetivos dos órgãos colegiados têm direito à voz e voto;
III - o Presidente do colegiado participa da votação e, no caso de empate, terá o voto de qualidade;
IV - nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu
interesse particular;
V - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário escolar, serão
convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência,
constando da convocação a pauta dos assuntos; e
VI - das reuniões será lavrada ata, que é assinada por todos os presentes.

5.1.2 Conselho de Administração Superior – CONASU
O Conselho de Administração Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultivo e
deliberativo, constituído pelos seguintes membros:
I - pelo(a) Diretor(a) Geral, Presidente;
II - pelo(a) Diretor(a) Acadêmico(a);
III - pelos Coordenadores dos Cursos;
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IV - por 2 (dois) representantes do Corpo Docente;
V - por 1 (um) representante da Comunidade;
VI - por 1 (um) representante da Mantenedora; e
VII - por 1 (um) representante do Corpo Discente.
Compete ao Conselho de Administração Superior (CONASU):
I - aprovar as alterações no Regimento das Faculdades, encaminhando-as às demais instâncias,
nos termos da legislação vigente;
II - apreciar o plano anual de atividades das Faculdades;
III - opinar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de Cursos de
graduação e pós-graduação, suas vagas, planos curriculares e questões sobre sua aplicabilidade,
submetendo à aprovação dos órgãos competentes do Ministério da Educação;
IV - decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria didático-científica
e disciplinar;
V - tomar conhecimento do relatório anual encaminhado pela Diretoria Geral;
VI - sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades das
Faculdades, bem como, opinar sobre assuntos pertinentes que lhes sejam submetidos pelo(a)
Diretor(a)Geral;
VII - decidir sobre a concessão de títulos honoríficos e dignidades acadêmicas;
VIII - criar e extinguir comissões especiais para o estudo de quaisquer problemas ligados à
supervisão do ensino e da pesquisa;
IX - aprovar o Plano Pedagógico Institucional das Faculdades;
X - tomar conhecimento do resultado da autoavaliação institucional;
XI - apreciar atos do(a) Diretor(a) Geral, praticados “ad referendum” do CONASU;
XII - aprovar os ordenamentos institucionais dos demais órgãos das Faculdades;
XIII - aprovar critérios para avaliação de extraordinário aproveitamento de estudos com fins à
abreviação da duração do Curso, ouvidos os órgãos competentes; e
XIV - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no Regimento Interno.

5.1.3 Diretoria Geral
A Diretoria, órgão executivo superior de administração, coordenação e fiscalização das
atividades das Faculdades, é exercida pelo(a) Diretor(a) Geral, de livre escolha e nomeação da
Mantenedora

5.1.3.1 Compete ao Diretor Geral
São atribuições do(a) Diretor(a )Geral:
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I - representar as Faculdades junto às pessoas ou instituições públicas ou privadas;
II - convocar e presidir as reuniões do CONASU, com direito a voz e voto, inclusive o de qualidade;
III - presidir qualquer reunião de natureza acadêmica ou administrativa a que esteja presente, com
direito a voz;
IV - planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades acadêmicas relativas ao ensino de
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão;
V - coordenar a elaboração do plano anual de atividades e o plano pedagógico institucional das
Faculdades, submetendo-os à aprovação do CONASU;
VI - encaminhar aos órgãos colegiados competentes, representações, reclamações ou recursos de
professores, alunos e funcionários;
VII - conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares;
VIII - fiscalizar o cumprimento do regime escolar, execução dos programas e dos horários;
IX - zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito das Faculdades, respondendo por
abuso ou omissão;
X - encaminhar à Mantenedora, propostas de admissão, afastamento ou desligamento do pessoal
docente e/ou técnico-administrativo;
XI - designar membros para compor a Comissão do Processo Seletivo;
XII - designar comissões para proceder aos processos disciplinares;
XIII - executar o orçamento anual aprovado, e submeter aos órgãos competentes a prestação de
contas anuais;
XIV - firmar convênios e acordos no país e no exterior, ouvida a Mantenedora;
XV - autorizar previamente as publicações, sempre que estas envolvam responsabilidade das
Faculdades;
XVI - designar os Coordenadores de Curso, de Estágios e os membros do Núcleo Docente
Estruturante de curso de graduação;
XVII - designar alunos monitores, selecionados pelos Coordenadores de Curso, ouvidos os
professores das disciplinas envolvidas;
XVIII - zelar pela manutenção da ordem e da disciplina nas Faculdades, aplicando penalidades no
âmbito de sua competência;
XIX - expedir normas e regulamentos internos, bem como delegar poderes;
XX - examinar e aprovar o calendário escolar;
XXI - elaborar relatório anual, encaminhando-o ao CONASU, para conhecimento;
XXII - decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou duvidosa, neste
Regimento, “ad referendum” do órgão competente;
XXIII - propor ao CONASU, concessão de títulos honoríficos e dignidades acadêmicas;
XXIV - estabelecer condições para que o relacionamento das Faculdades com a Mantenedora seja
harmônico;
XXV - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento Interno das
FACIIP; e
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XXVI - cumprir e fazer cumprir as disposições no Regimento Interno das FACIIP e demais normas
pertinentes.
Nas ausências e impedimentos do(a) Diretor(a) Geral, caberá à Mantenedora designar substituto.

5.1.3.2 Compete ao Diretor Acadêmico
O(a) Diretor(a) Acadêmico(a), designado(a) pelo(a) Diretor(a) Geral, tem as seguintes atribuições:
I - assessorar o(a) Diretor(a) Geral em assuntos acadêmicos, nas áreas do ensino de graduação e
pós-graduação, pesquisa e extensão;
II - observar o cumprimento da missão institucional em cada um dos Cursos;
III - supervisionar a execução das atividades de ensino de graduação, pós-graduação, extensão e
iniciação científica, quanto ao cumprimento das diretrizes e estratégias de programas e normas
gerais;
IV - participar das reuniões do Conselho de Administração Superior e dos órgãos a que esteja
vinculado(a);
V - representar institucionalmente as atividades relacionadas ao ensino e à graduação, no âmbito
interno e externo das Faculdades;
VI - promover os meios necessários para o desenvolvimento das atividades de ensino, garantindo
a qualidade e a confiabilidade das informações prestadas aos docentes, discentes, técnicoadministrativos e comunidade externa;
VII - promover, coordenar e avaliar as atividades próprias de sua área e os órgãos que lhes são
subordinados;
VIII - apoiar e subsidiar as Coordenadorias de Curso em relação à gestão e execução das
atividades acadêmicas e administrativas;
IX - examinar propostas de normas regulamentadoras de processos acadêmicos de Cursos de
graduação, encaminhando-as aos órgãos competentes para exame e aprovação;
X - participar da elaboração de projetos de qualificação e aperfeiçoamento do pessoal docente,
acompanhando sua execução;
XI - expedir atos normativos e comunicados pertinentes à esfera de sua competência;
XII - emitir parecer sobre a criação e desativação de Cursos de graduação e pós-graduação;
XIII - representar e fazer-se representar em eventos ligados às atividades de graduação e de pósgraduação;
XIV - promover a articulação das Faculdades com entidades externas, objetivando o apoio
especializado às atividades acadêmicas;
XV - examinar, em conjunto com as Coordenadorias de Curso, os resultados de avaliação externa,
em relação ao desempenho de estudantes, de Cursos e da instituição;
XVI - participar do processo de autoavaliação institucional;
XVII - exercer o poder disciplinar e aplicar penalidades disciplinares no âmbito de sua
competência;
XVIII - coordenar programas institucionais específicos a pedido do(a) Diretor(a) Geral;
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XIX - apresentar ao(à) Diretor(a) Geral, relatório das atividades na esfera de sua competência;
XX - examinar o relatório anual apresentado pelas Coordenações de Curso, encaminhando-os
ao(à) Diretor(a) Geral, para conhecimento;
XXI - exercer quaisquer outras atribuições na área de sua competência;
XXII - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento: e
XXIII - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas pertinentes.
5.2 Instituto Superior de Educação
O Instituto Superior de Educação – ISE, organizado na forma de um colegiado, reúne o
Coordenador do Curso de graduação de formação de professores e os docentes que dele
participam.
O Instituto Superior de Educação - ISE tem como objetivos:
I - a formação de profissionais para a educação infantil;
II - a promoção de práticas educativas que considere o desenvolvimento integral da criança de até
seis anos, em seus aspectos físicos, psicossocial e cognitivo linguístico;
III - a formação de profissionais para magistério dos anos iniciais do ensino fundamental;
IV - a formação de profissionais destinados à docência nos anos finais do ensino fundamental e no
ensino médio; e
V - a adequação dos conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de outras linguagens e
códigos, do mundo físico e natural e da realidade social e política, de modo a assegurar sua
aprendizagem pelos alunos a partir de seis anos.

5.3 Coordenação de Cursos
Cada Curso de graduação dispõe de um Coordenador, que é designado pelo(a) Diretor(a)
Geral, ouvida a Diretoria Acadêmica, dentre os docentes que integram o Curso. Em suas faltas ou
impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por professor de disciplina
profissionalizante do Curso, designado pelo(a) Diretor(a) Geral.
Compete ao Coordenador de Curso:
I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante;
II - representar o Curso perante as autoridades e órgãos das Faculdades;
III - distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, respeitadas as
especialidades e coordenar-lhes as atividades;
IV - elaborar o horário escolar do Curso para apreciação da Diretoria Acadêmica;
V - fornecer subsídios necessários para a organização do calendário escolar;
VI - participar do processo seletivo;
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VII - fiscalizar a observância do regime escolar, o cumprimento dos planos de ensino, registro de
frequência, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria;
VIII - acompanhar e autorizar estágios curricular e extracurricular no âmbito de seu Curso;
IX - designar, no âmbito do seu Curso, docente para acompanhamento das atividades de estágio
curricular;
X - coordenar e supervisionar os planos de atividades do Curso sob sua responsabilidade;
XI - apresentar à Diretoria Acadêmica, relatório anual das atividades de seu Curso;
XII - propor admissão ou dispensa do pessoal docente e técnico-administrativo;
XIII - propor a designação de monitor, ouvido o professor da disciplina;
XIV - decidir sobre pedido de aproveitamento de estudos; e
XV - exercer as demais atribuições que se incluam no campo de sua competência

5.3.1 Colegiado de Curso
Cada Curso tem um Colegiado, constituído dos docentes que o integram, o Coordenador,
seu presidente e um representante do corpo discente, que deve ser aluno do Curso, indicado por
seus pares, para mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução.
Compete ao Colegiado de Curso:
I - examinar e aprovar alterações na estrutura curricular do Curso, por proposta do Coordenador
do Curso e ouvida a Diretoria Acadêmica;
II - emitir parecer sobre assuntos disciplinares que envolvam docente e discente de seu Curso;
III - manifestar, quando solicitado, em processos acadêmicos que envolvam aproveitamento de
estudo, transferência de Curso e outras de natureza acadêmica;
IV - emitir parecer sobre projetos especiais, semanas de estudos, atividades extraclasse,
propostas por docente e/ou Coordenador de Curso;
V - deliberar sobre matéria que for submetida à sua apreciação;
VI - emitir parecer sobre assuntos de sua competência;
VII - estimular o professor na participação do processo de avaliação do desempenho docente,
visando à melhoria das condições de ensino-aprendizagem;
VIII - decidir recurso contra atos de docente, interposto por discente, em matéria relacionada com
ensino e trabalho escolar, respeitando os prazos previstos neste Regimento;
IX - estabelecer diretrizes para a elaboração e desenvolvimento de projeto(s) de iniciação
científica, no âmbito do seu Curso;
X - propor a realização de projetos de extensão relacionados ao Curso, obedecendo as normas
próprias da Faculdades; e
XI - apreciar e homologar ato do Coordenador de Curso praticado “ad referendum” do colegiado.

70
5.3 Comissão Própria de Avaliação – CPA – Órgão colegiado
A Comissão Própria de Avaliação – CPA atuará com autonomia em relação a
gestores, conselhos e quaisquer outros órgãos colegiados existentes ou que venham a ser
criados nas Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP e em sua mantenedora, a UNIBAHIA.
A Comissão Própria de Avaliação CPA é composta por:
·

dois membros docentes titulares e respectivos suplentes nomeados a partir de

lista sêxtupla indicada pelos professores;
·

dois membros titulares e respectivos suplentes indicados pela Mantenedora;

·

um representante dos coordenadores dos cursos titular e respectivo suplente,

eleito por seus pares;
·

dois membros discentes e respectivos suplentes indicados pelos Diretórios

Acadêmicos;
·

um membro da Comunidade e respectivo suplente indicado pela

Mantenedora;
·

dois representantes e respectivos suplentes, eleitos pelo segmento técnico-

administrativo;
·

dois representantes dos egressos e respectivos suplentes indicados pela

Associação da Categoria ou, na falta desta, pelos Coordenadores de Cursos.
À Comissão Própria de Avaliação - CPA compete as seguintes atribuições:
I - realizar e promover estudos e avaliações referentes a todos os Cursos das
Faculdades Integradas Ipitanga;
II - subsidiar com informações, diagnósticos e avaliações o trabalho dos Colegiados;
III - estimular a realização de projetos e de atividades de avaliação de ensino no
âmbito das Coordenações de Curso;
IV - promover estudos rotineiros sobre temas pertinentes à avaliação do ensino, tais
como aqueles relativos a taxa de evasão, acompanhamento de egressos, inserção dos
profissionais formados pelas Faculdades Integradas Ipitanga no mercado de trabalho e na
sociedade, perfil dos estudantes que as Faculdades Integradas Ipitanga estão atraindo e
formando, tipo de profissionais que está habilitado, entre outros;
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V - estabelecer os mecanismos formais de cooperação entre a Comunidade
Acadêmica e a Comissão Própria de Avaliação (CPA);
VI - sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA dispõe de Estatuto que regulamenta o seu
funcionamento

5.4 Órgãos de apoio Administrativo
A Diretoria Geral, no exercício de suas funções, conta com o apoio dos seguintes
órgãos:
I - Secretaria Geral;
II - Biblioteca;
III - Suporte Técnico-Administrativo
A Secretaria Geral, órgão de assessoria técnica da Diretoria Geral, está sob a
responsabilidade de funcionário qualificado, designado pelo(a) Diretor(a) Geral, a quem
compete:
I - orientar, supervisionar, coordenar, sistematizar e disciplinar todas as tarefas da Secretaria
Geral, referentes aos registros acadêmicos;
II - participar das reuniões do Conselho de Administração Superior e lavrar as respectivas
atas;
III - assinar com o(a) Diretor(a) Geral a documentação acadêmica da Instituição;
IV - responder perante a Diretoria Geral pela regularidade das atividades desenvolvidas;
V - assessorar o(a) Diretor(a) Geral em relação à disciplina interna;
VI - manter atualizados os prontuários dos alunos vinculados à Instituição;
VII - manter atualizado o arquivo de legislação educacional, em especial a relacionada ao
ensino superior;
VIII - emitir parecer, por solicitação do(a) Diretor(a) Geral, sobre questões acadêmicas e legais
atinentes aos Cursos e às Faculdades; e
IX - preparar processos para expedição de diploma e encaminhamento ao respectivo registro.
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A Biblioteca é dirigida por profissional com formação específica em biblioteconomia e
com registro profissional, contratados pela Mantenedora, a quem incumbe:
I - zelar pela conservação do acervo, mantendo-o ordenado para utilização pelos usuários;
II - controlar a circulação do material que compõe o acervo;
III - manter a ordem e a disciplina na biblioteca;
IV - encaminhar à Diretora Geral, para aquisição, relação de livros enviada pela Coordenação
de Curso e outras relacionadas à estatística de consulta;
V - zelar pela aplicação da política de acervo, atendendo às necessidades da comunidade
acadêmica; e
VI - cumprir e fazer cumprir o regulamento da Biblioteca

Para o pleno exercício de suas atividades, as Faculdades contam com serviços de
processamento eletrônico de dados, almoxarifado e arquivo morto, organizados mediante
regulamento específico.

5.6 Autonomia da IES em relação à Mantenedora
A Entidade Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e ao público
em geral, pelas Faculdades, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitados os limites da lei, do Regimento, da liberdade acadêmica e
didático-pedagógica do corpo docente, do corpo discente e da autoridade própria de seus
órgãos deliberativos e executivos.
Compete à Entidade Mantenedora prover adequadas condições de funcionamento das
atividades das Faculdades Integradas Ipitanga, colocando-lhe à disposição bens móveis e
imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou alugados,
assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros para custeio das suas finalidades, nos
termos do plano orçamentário aprovado.
A Entidade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária, patrimonial e
financeira das Faculdades, podendo delegá-la no todo ou em parte, à Diretoria Geral..
Dependem de aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos órgãos
colegiados ou das Diretorias que importem em aumento de despesas ou custos, previstos ou
não no plano orçamentário.
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As Faculdades Integradas Ipitanga, mantidas, gozam de autonomia nos assuntos
didático-pedagógicos, para o seu bom desempenho.
Os convênios inter-institucionais e contratos de prestação de serviços educacionais
firmados entre os alunos e a Instituição, serão assinados pela Entidade Mantenedora ou por
membro da Diretoria das FACIIP, ou por qualquer outro empregado, por delegação de
competência.

5.7 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas
As FACIIP desenvolvem atividades de extensão que visam promover a articulação
entre a instituição educacional e a sociedade, permitindo a transferência para sociedade dos
conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e iniciação à pesquisa, assim
como, a captação pelas faculdades das demandas e necessidades da sociedade que
possibilitem orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos.
As atividades de extensão, no âmbito das FACIIP, são realizadas sob a forma de
Cursos de Extensão, Eventos, Programas de Ação Contínua e Prestação de Serviços, na
forma definida no ítem Políticas de Extensão e Iniciação à Pesquisa deste PDI.
O Esporte tem sido incentivado pelas Faculdades Integradas Ipitanga ao longo da sua
trajetória.Em 2013.1 foi realizado o Torneio de Futsal com o objetivo de estimular o prazer pela
prática esportiva e uma melhor interação entre os discentes e funcionários e, acima de tudo,
proporcionar momentos de lazer dentro da instituição. O Torneio faz parte do calendário de
atividades da IES e acontecerá semestralmente.
As FACIIP mantêm convênios com entidades e instituições da região, com o objetivo
de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, bem como,
nas atividades de ensino, iniciação à pesquisa, extensão e de formação de pessoal.
Busca-se, também, por meio da celebração de convênios, a parceria com órgãos
públicos, instituições, empresas e profissionais da região para a realização de estágios
extracurriculares, promovendo a inserção dos alunos no mercado de trabalho.
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6 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E EGRESSOS
6.1 Programa de acesso, seleção e permanência de estudantes
As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento Interno das FACIIP,
envolvendo normas acadêmicas, o processo seletivo, a matrícula, a transferência e o
aproveitamento de estudos.

6.2 Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE
Criado em 2006, o Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE integra os
atendimentos acadêmico e financeiro. Tem como objetivo atender ao aluno em suas dúvidas e
necessidades acadêmicas. É o espaço onde o aluno poderá requerer matrícula, trancamento,
aproveitamento de disciplinas, 2ª chamada, regime especial, além de outros, e ainda efetuar
pagamento de mensalidades e taxas. Para cada solicitação feita pelo é dado o devido
encaminhamento, através do controle de protocolo.
O NAE também atende candidatos ao vestibular, pós-graduação, transferência
externa e matrícula. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 21:30
horas.

6.3 Programa de apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente
6.3.1 Programas de apoio ao discente
6.3.1.1 Núcleo de Atendimento Psicopedagógico – NAP
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, criado em setembro de 2012, consiste numa ação
multidisciplinar voltada para o atendimento e orientação da comunidade interna e externa das
Faculdades Integradas Ipitanga- FACIIP, no que tange à superação de dificuldades no
processo de aprendizagem, no campo do relacionamento interpessoal e distúrbios
comportamentais e emocionais que afetem o desempenho acadêmico.
Cabe ao NAP promover aos discentes, principalmente, a promoção plena de condições para
acesso e permanência na educação superior, atentando-se para necessidades educacionais
especiais.

6.3.1.2 Programa de Nivelamento
Com a finalidade de propiciar ao egresso do Ensino Médio, uma melhor possibilidade
de acompanhamento às disciplinas ministradas nos 1º e/ou 2º semestres dos cursos das
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Faculdades Integradas Ipitanga, o Programa de Nivelamento baseado na análise do
desempenho do discente em disciplinas como: Matemática, Português, Informática e outras.
O Programa de Nivelamento tem como objetivo geral diagnosticar e minimizar
possíveis deficiências do aluno ingressante, através da revisão/complementos de conteúdos
básicos de matemática, língua portuguesa e outras colaborando, assim, para a melhoria do
ensino e acompanhamento das disciplinas a serem cursadas pelos mesmos nos diversos
cursos da Instituição.
Como Objetivos Específicos o Programa de Nivelamento propõe:
·

Rever o conteúdo de Ensino Médio necessário ao acompanhamento do curso

de graduação em questão;
·

Possibilitar o cumprimento de pré-requisitos das disciplinas chaves do curso;

·

Ambientar os alunos na vida acadêmica.

Terão direito ao Programa de Nivelamento:
·

Situação 01: Quando mais de 50% dos alunos regularmente matriculados em

determinada disciplina obtiverem média inferior a 7.0 na primeira avaliação de aprendizagem;
·

Situação 02: Quando mais de 60% dos alunos regularmente matriculados nas

disciplinas básicas Língua Portuguesa, Matemática e Física obtiverem média inferior a 7.0 na
primeira avaliação de aprendizagem;
·

Situação 03: Quando mais de 70% dos alunos que tenham cursado

determinada disciplina reivindiquem no NAE (Núcleo de Atendimento ao Aluno) através de
requerimento acompanhado de abaixo assinado, a reposição da mesma;
O Programa de Nivelamento das Faculdades Integradas – FACIIP, pode ser de
forma presencial, semipresencial ou à distância e ocorrerá da seguinte forma:
·

As aulas do Programa de Nivelamento serão ofertadas aos sábados letivos

concomitantemente, sem custos adicionais ao corpo discente;
·

Nas situações 01 e 02 caberá ao docente solicitar oficialmente à Coordenação

do curso para que sejam tomadas as devidas providências, junto à Direção Acadêmica, que
deverá informar em 72 horas, quando dar-se-á o prazo para o início da atividade;
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·

Na situação 03, após recebimento do requerimento encaminhado ao NAE

pelos alunos, o Coordenador do Curso tomará as devidas providências junto à Direção
Acadêmica, que deverá informar em 72 horas, quando dar-se-á o prazo para o início da
atividade;
·

A carga horária total de aulas presenciais será equivalente à 1/3 (um terço) da

carga horária total da disciplina. Ao término do Programa de Nivelamento, o docente deverá
encaminhar à Coordenação do Curso um relatório das atividades desenvolvidas e dos
resultados obtidos, acompanhado da frequência diária dos alunos;
·

A remuneração do professor será de inteira responsabilidade da IES,

correspondendo a 1/3 (um terço) da carga horária total da disciplina. O valor da hora aula será
correspondente ao valor pago pela sua titulação comprovada junto a Departamento de
Recursos Humanos;
O Programa de Nivelamento das FACIIP visa fortalecer o seu compromisso social com
a comunidade discente, ofertando a possibilidade de aprimoramento do conteúdo
programático da disciplina. Desta forma, a IEs pretende honrar com o compromisso de formar
profissionais qualificados para gestão dos processos inerentes a sua formação.

6.3.2 Realização de eventos científicos, culturais, técnicos e artísticos.
Semestralmente são realizados de eventos científicos, culturais, técnicos e/ou
artísticos. Dentre os eventos semestrais, são institucionalizados aqueles de caráter
permanente, objetivando a sua consolidação e estabelecida, para cada qual, uma
programação sistemática para a sua promoção.

6.4 Condições institucionais para os discentes.
6.4.1 Facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos
Através do Portal do Aluno, o discente possui acesso aos dados e registros
acadêmicos de notas e faltas, além da efetivação das matrículas. No Site da Instituição,
poderá acessar o Manual do Aluno, o Regulamento de Estágio e Atividades Complementares,
bem como documentos institucionais.
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6.4.2 Apoio à participação em eventos, divulgação de trabalhos e produção
discente
São estabelecidas formas e definidos critérios de apoio à participação dos alunos em
eventos científicos e acadêmicos internos e externos, e de divulgação de trabalhos e produção
discente, promovendo-se seminários e outros eventos com espaços dedicados à apresentação
do aluno.
Semestralmente é definido um tema gerador, comum para todos os cursos, que
norteará os eventos e atividades do período.
Através de temas geradores, acredita-se que é possível discutir, rever, analisar,
comparar e, sobretudo, potencializar o senso crítico dos alunos através de uma discussão
sobre as questões que afetam o país.

6.4.3 Bolsas Acadêmicas
Existem mecanismos sistemáticos de desconto integral ou parcial a ser concedido ao
discente pela Instituição no pagamento de anuidades ou mensalidades. Também são definidos
critérios para integrar os discentes às atividades de ensino, iniciação científica e extensão,
podendo, em alguns casos, ter remuneração mensal ou outro tipo de benefício, como a
certificação e consideração das atividades desenvolvidas como atividades complementares do
currículo do curso.

6.4.4 Apoio e incentivo à organização dos estudantes
O corpo discente das FACIIP tem como órgão de representação o Diretório
Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na forma da lei.
Compete ao Diretório Acadêmico, regularmente constituído, indicar os representantes
discentes, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados das FACIIP, vedada a acumulação
de cargos.
Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes
disposições: são elegíveis os alunos regularmente matriculados; os mandatos têm duração de
até 02 (dois) anos; o exercício da representação não exime o estudante do cumprimento de
suas obrigações escolares, inclusive com relação à frequência às aulas e atividades.
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O tempo destinado pelo representante discente aos trabalhos dos órgãos colegiados
serão considerados para o efeito de concessão de horas de atividades complementares, na
forma do regulamento que rege a matéria.
Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil poderá ser feita por
indicação do colegiado de alunos eleitos como representantes de classe, nos termos das
normas aprovadas pelo Conselho de Administração Superior.
Será apoiada e incentivada a organização dos estudantes em Diretórios Acadêmicos,
Grupo de Líderes, Núcleos de Atividades, Consultorias ou Empresas Junior.

6.5 Egressos
6.5.1 Política de acompanhamento do egresso
As FACIIP por meio do Programa de Acompanhamento ao Egresso têm como objetivo
estreitar o relacionamento da instituição educacional e seus ex-alunos, desencadeando ações
de aproximação, contato direto e permanente, através de todas as formas de comunicação
possíveis e viáveis. O sistema de acompanhamento do egresso visa avaliar a sua inserção no
mercado, elaborar estudos e análises, objetivando avaliar a qualidade do ensino e a
adequação dos currículos na formação do profissional, de acordo com as exigências do
mercado, institucionalizando-se mecanismos para a criação de uma base de dados, com
informações atualizadas e que permitam utilizar as opiniões dos egressos e dos seus
empregadores, para o aperfeiçoamento do processo de formação.

6.5.2 Participação dos egressos na vida da IES
Será desenvolvido programa de participação dos egressos na vida da Instituição,
estudada a possibilidade de representação em órgãos colegiados, inclusive na Comissão
Própria de Avaliação - CPA e definidas atividades que podem desenvolver com efetiva
contribuição ao desenvolvimento das FACIIP.

6.6 Ouvidoria
As Faculdade Integradas Ipitanga – FACIIP contam com uma Ouvidoria que se
caracteriza como um canal de ligação entre a Instituição e a comunidade interna e a externa. A
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Ouvidoria possui como finalidade estabelecer um sistema de comunicação democrático,
identificar necessidades e entraves existentes e buscar soluções para reclamações e
indagações, além de acolher sugestões que visem a excelência no atendimento e a melhoria
dos serviços acadêmicos e administrativos prestados. A Ouvidoria é institucionalizada através
de regulamento próprio que, entre outros normativos, estabelecerá a estrutura, as funções e
os processos de operacionalização do serviço.

80
7 INFRAESTRUTURA
7.1 Infraestrutura Física
As FACIIP funcionam no campus situado na Av Luiz Tarquinio, Lt A, Qd 6/7
Pitangueiras – Lauro de Freitas
No campus funcionam os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação
Social, Engenharia de Produção Mecânica, Pedagogia e os cursos de pós-graduação.
O campus dispõe da seguinte infraestrutura física:
ESTRUTURA DO CAMPUS
INSTALAÇÕES

QUANTIDADE

Salas de Aula

34

Secretaria Acadêmica

01

Sala para Diretoria Acadêmica

01

Sala para Professores

01

Salas para Coordenador de Curso

05

Sala para CPA

01

Sala para DA

01

Sala para Núcleos

01

Biblioteca

01

Espaço para atendimento ao aluno

01

Auditório

01

Laboratório de Informática

03

Laboratórios de Redação e Produção Gráfica

02

Laboratório de Fotografia

01

Laboratório de Produção Radiofônica (Laboratórios de Áudio e
Radiojornalismo)
Laboratório de Produção Televisiva (Laboratório de Imagem e
Televisão)

01
01

Laboratório de Física/Química

01

Arquivo

01

Banheiros femininos

04

Banheiros masculinos

04
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Banheiro cadeirante

01

Espaço para convivência com cantina

01

Quadra esportiva

01

Depósito de Equipamentos

01

Salas para Copiadora

01

Todas as instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades
acadêmicas. As salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições
de salubridade necessárias para o exercício dessa atividade. Da mesma forma, as instalações
administrativas, para docentes e coordenadorias de cursos. Há sanitários femininos e
masculinos. Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim como áreas de convivência e
infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de recreação e culturais. A
biblioteca e os laboratórios de informática, instalados em espaços adequados ao
desenvolvimento das atividades, estão equipados com o material necessário para o
funcionamento dos cursos oferecidos pelas FACIIP.

7.1.1 Instalações Gerais
a) Salas de Aula
As salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições
de salubridade necessárias para o desenvolvimento das atividades programadas.

b) Instalações Administrativas
Da mesma forma que as salas de aulas, as instalações administrativas são bem
dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o
exercício das atividades planejadas. As FACIIP possuem instalações compatíveis com sua
estrutura organizacional e necessidade administrativa.
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c) Instalações para Docentes
A sala dos professores também é bem dimensionada, dotada de iluminação,
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de
salubridade necessárias para o exercício dessa atividade.

d) Instalações para Coordenadorias de Cursos
Cada Coordenação de Curso possui sala destinada ao atendimento dos docentes e
dos discentes.

e) Infraestrutura de Alimentação e Serviços
Há infraestrutura de alimentação e serviços nas unidades de ensino das FACIIP. Há
serviço de cantina e de reprodução de documentos.

f) Instalações Sanitárias
Existem sanitários masculinos e femininos distribuídos em todos os prédios. O sistema
de limpeza é realizado permanentemente por funcionários contratados pelas FACIIP. Existe
banheiro destinado a cadeirantes.

7.1.2 Instalações Especiais
a) Biblioteca
A biblioteca está instalada em uma área de 234 m2. O acervo encontra-se organizado
em estantes próprias de aço, com livre acesso do usuário. Está instalado em local com
iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem, preservação e a
disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio e sinalização bem
distribuída. No salão de leitura há 16 cabines de estudo individual e 8 mesas com três cadeiras
cada, totalizando 24 acentos. A sala de estudo em grupo contém três mesas com capacidade
para 16 acentos.
A biblioteca é totalmente informatizada, no que se refere à consulta ao acervo, aos
recursos de iniciação à pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. Existe

83
representação de todo o acervo no sistema informatizado utilizado pela Instituição. Estão
disponíveis para os usuários, dez microcomputadores com acesso à Internet. É utilizado o
sistema MICRO-ISIS para o gerenciamento do acervo e empréstimo.
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar;
reserva de livros; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; e orientação quanto à
normalização bibliográfica (normas ABNT).
O acervo bibliográfico está à disposição do usuário, a quem é permitido o livre acesso
às estantes podendo solicitar, quando necessário, qualquer ajuda ou informação dos
funcionários.
A inscrição para empréstimo de livros é livre de ônus para os alunos, professores e
funcionários. É efetuada mediante a apresentação de comprovante de matrícula, assinando
uma ficha de compromisso, recebendo uma cópia deste regimento.
Aos usuários inscritos, é facultada a retirada de até três volumes de cada vez, desde
que não sejam do mesmo título, pelo prazo de sete dias corridos. O prazo de empréstimo e o
número de volumes podem ser alterados pelos funcionários, levando-se em consideração o
período em que forem requisitados e o número de exemplares disponíveis. Não são
emprestados obras em referência (Enciclopédias, Dicionários, índices, etc.); caso a biblioteca
possua um só exemplar da obra ou tenham sido colocadas em reserva pelos professores;
periódicos.
O usuário que por ventura não faça a devolução no prazo determinado, da obra
retirada, conforme previsto estará sujeito a multa de acordo a taxa vigente e em suspensão do
direito de empréstimo, por prazo determinado pelo (a) bibliotecário (a).
A biblioteca conta com um programa permanente de treinamento de usuários, com o
objetivo de auxiliá-los na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso,
disponibiliza o conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um
Manual de Normas para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
A responsabilidade dos serviços, da organização e dos trabalhos das pessoas por ela
subordinados está a cargo de um bibliotecário. A biblioteca funciona, de segunda a sexta-feira,
no horário das 13h00 às 21h30, e no sábado, no horário das 08h00 às 12h00.
b) Laboratórios de Informática
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A Faculdade possui 3 laboratórios de informática. O espaço físico atende à quantidade
dos usuários, possuindo climatização ambiental, iluminação adequada e layout apropriado às
atividades de ensino.
Há 75 microcomputadores Celeron 1.2 GHZ instalados nesses laboratórios. Os
equipamentos funcionam com sistemas Microsoft (Windows XP), além de suítes de aplicativos:
MSOffice (Word, Excel, Power Point, Access), Ms Project, Adobe PhotoShop, Adobe Page
Maker, Corel Draw, Sistemas de Contabilidade. Os microcomputadores estão interligados
entre si e conectados à Internet.
Os laboratórios são utilizados paras as atividades ligadas às disciplinas de “Introdução
à Informática” e “Informática” nas áreas dos seguintes cursos: Administração; Ciências
Contábeis; Comunicação Social – Hab. em Jornalismo; Comunicação Social – Hab. em
Relações Públicas, Engenharia de Produção Mecânica e Pedagogia,
Os laboratórios de informática funcionam de segunda a sexta-feira, no horário das
16h00 às 21h00. Quando os laboratórios não estão sendo utilizados em aulas práticas
agendadas pelos professores, os mesmos são colocados à disposição dos alunos para
iniciação à pesquisa na Internet, confecção de trabalhos e outras atividades acadêmicas.

c) Laboratórios dos Cursos
Comunicação Social com habilitações em Jornalismo e Relações Públicas
O curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas de Ipitanga conta com os
seguintes espaços destinados à prática: Laboratório de Redação e Produção Gráfica;
Laboratório de Fotografia; Laboratório de Produção Radiofônica (Laboratórios de Áudio e
Radiojornalismo) e Laboratório de Produção Televisiva (Laboratório de Imagem e Televisão).
Há dois Laboratórios de Redação e Produção Gráfica (LABORATÓRIO A E
LABORATÓRIO B) que dão suporte informatizado às disciplinas de habilitação que incluem
conteúdos de redação e iniciação à pesquisa, sendo de uso exclusivo, no horário das
mesmas, dos alunos nelas matriculados. Fora dos horários de aulas, os Laboratórios podem
ser utilizadas por alunos do curso de Comunicação Social.
Os laboratórios oferecem orientação e acompanhamento na produção de matéria
jornalística (criação e revisão de textos e reportagens). Dão apoio permanente ao aluno e
orientam discussão sobre os textos produzidos. Realizam oficinas para textos específicos,
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como notas, releases e redação para a mídia.
Os dois laboratórios possuem as mesmas versões de softwares instaladas nos
equipamentos e necessários para as práticas de computação gráfica e elaboração de peças
jornalísticas. O Laboratório de Fotografia, batizado com o nome do prof. Sérgio Mattos, apóia
as disciplinas da área de fotografia nas disciplinas em Jornalismo e Relações Públicas. O
atendimento ao aluno se dá, preferencialmente, a partir das disciplinas. O Laboratório de
Fotografia ocupa duas amplas salas com um total de 108 m2, além de um camarim e sala de
aula acoplada para aulas teórica e práticas. O Laboratório de Fotografia possui os seguintes
equipamentos:
Equipamentos Utilizados no Lab.
Fotográfico P&B
TANQUES INOX PARA REVELAÇÃO DE
FILMES P/2 ESPIRAIS 35 MM

Quantidade
05

ESPIRAIS INOX 35 MM

10

COPOS GRADUADOS DE 01 LITRO DE

01

PLÁSTICO
PINÇAS EM AÇO INOX

12

TERMÔMETROS DE 0 A 50

04

BANDEJAS PLÁSTICAS PARA REVELAÇÃO

04

DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO 30 X
40
BANDEJAS PLÁSTICAS PARA REVELAÇÃO

03

DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO 24 X
30
BANDEJAS PLÁSTICAS PARA REVELAÇÃO

03

DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO 50 X
60
TIMER ANALÓGICO PARA CONTROLE DA

02

REVELAÇÃO DE FILME OU PAPEL
MARGINADORES TAMANHO 30 X 40

03

MARGINADOR TAMANHO 24 X 30

01

MÁQUINA

FOTOGRÁFICA

DE

MARCA
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PENTAX – MODELO MZ50, EQUIPADAS

05

COM OBJETIVA 28-80 MM
LENTE OBJETIVA 24 MM PARA USO EM

01

CÂMERAS PENTAX MZ 35 MM
LENTE OBJETIVA 100-300 PARA USO EM

02

CÂMERAS PENTAX MZ 35 MM MM
AMPLIADOR

FOTOGRÁFICO

P&B

COMPLETO DE MARCA KAISER – MODELO

05

VPM 3005
CONTA FIOS FOCUS SCOPE

05

FOCUSCOP

04

ESTUFA PARA FILMES E PAPÍES BIVOLT

01

FUNIL PLÁSTICO LEITOSO

02

ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 PORTAS

02

ESTILETE

01

RÉGUAS 50 CM

01

LIXEIRAS

02

COPOS BECKER DE 01 LITRO

05

FLASH

AUTOMÁTICO

PARA

CÂMERA

02

FOTOGRÁFICA PENTAX
NEGATOSCÓPIO – MESA DE LUZ RANGER

01

GUILHOTINA DE PAPEL HANSA 31

01

PRENSA PARA CÓPIAS DE CONTATOS S&K

05

PRENDEDORES DE NEGATIVOS OU CÓPIA

09

FOTOGRÁFICA COM PESO
PRENDEDORES DE NEGATIVOS OU CÓPIA

09

FOTOGRÁFICA SEM PESO
FILTRO PL CIRCULAR 58 MM – HOYA

02

FILTRO DE DENSIDADE NEUTRA ND 58 MM

02

FILTRO R2 VERMELHO PARA P&B 58 MM

01

FILTRO CROSS-SCREEN X 4 58 MM

02

FILTRO CLOSE-UP KIT 58 MM

01
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FILTRO AZUL 58 MM

02

FILTRO VERDE 58 MM

02

FILTRO VERMELHO 58 MM

02

FILTRO LARANJA 58 MM

02

FILTRO FOG 58 MM

02

KIT LIMPEZA DE OBJETIVAS E CÂMERA

01

FOTOGRÁFICA
BOLSA VANGUARD GRANDE FRANCIER

01

BOLSA VANGUARD MÉDIA EMORA

01

FILTRO AMARELO 58 MM

02

FILTRO PL CIRCULAR KENKO

08

Equipamentos de Estúdio Fotográfico

Quantidade

ARMAÇÃO PARA FUNDO INFINITO FIXO

01

COM 03 EIXOS
ROLOS DE PAPEL COLORIDO 2.70 X 11.00

03

SENDO 01 PRETO, 01 BRANCO E 01 AZUL
TRIPÉS PARA TOCHAS UM-082

ALTURA

04

SOMBRINHAS DIFUSORAS DE NYLON 0,85M

04

SOMBRINHAS PRATEADAS MÉDIAS 0,85

04

TRIPÉ TIPO GIRAFA

01

SAPATA NIKON AS-15

01

FOTÔMETRO/FLASHMETER MINOLTA IV F

01

TRIPÉ

MARCA

01

FLASH ELETRÔNICO COMPACTO MODELO

04

2.70M

PARA

ESTÚDIO

DE

MANFROTO
200 PLUS 100 W
REFLETOR PARABÓLICO 250 MM (CURTO)

02

REFLETOR ANGULAR PARA USO COM

01

SOMBRINHA
CONCENTRADOR DE LUZ SNOOT – LONGO

01
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REFLETOR HAZY – LIGHT QUADRAFLEX

01

1.00 X 1.00
MÁQUINA

DIGITAL

CANON

XTI

(N.

01

1020543816 E 1020543817)
FLASH CANON SPEEDLITE 430 EX

01

O Laboratório de Produção Radiofônica (Laboratórios de Áudio e Radiojornalismo) dos
cursos de Comunicação Social das Faculdades Integradas Ipitanga, batizado com o nome do
professor e radialista Cid Teixeira, apresenta duas áreas distintas: a) estúdio de gravação; b)
área técnica de operação que são utilizadas prioritariamente pelos alunos das disciplinas de
Introdução a Imagem e ao Som e Radiojornalismo I e II, o que não impede que alunos de
outras disciplinas dos cursos de Comunicação Social e de outros cursos instalados no
Campus possam também utilizar os equipamentos. O laboratório é ainda utilizado por outras
disciplinas técnicas da área, para produção de spots publicitários e programas jornalísticos e
culturais.
O laboratório oferece instalações técnica e acusticamente preparadas para o
desenvolvimento de aulas práticas, de produção e edição de programas radiofônicos. O
laboratório está assim equipado:
Equipamento
GRAVADOR

K-7

TECHNICS

Quantidade
DUPLO

04

REC/PLAY
MINI DISC SONY REC/PLAY MDS – S 41

02

CD REC/PLAY PIONNER PDR 509

01

CD PLAY SONY CDXS 370

01

MESA DE ÁUDIO MACKIE 12 CANAIS 1202

01

VLZ PRO
TOCA DISCO GEMINI

01

DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO EXPANDER

01

AMPLIFICADOR WATTSON DBS 2000

01

AMPLIFICADOR WATTSON NPRH 260

01

COMPUTADOR

02

PROGRAMA DE ÁUDIO SOUND FORG 7

01
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MONITOR

01

MICROFONES SENNHAIZER E – 585

03

PEDESTAIS DE MICROFONES DE MESA

03

CAIXAS ACÚSTICA JBL CONTROL 5

04

GRAVADORES PORTATEIS SONY ICD PX

01

312 2GB DE MEMÓRIA
O Laboratório de Produção Televisiva (Laboratório de Imagem e Televisão) das
Faculdades Integradas Ipitanga oferece duas áreas distintas: a) um estúdio para gravação e
apresentação com câmeras para gravação e equipamentos de iluminação profissional; b) uma
área de operação técnica com recursos tecnológicos como ilha de edição, mesa de corte,
computador para a produção de vinhetas, edição não-linear.
O Laboratório de Imagem e Televisão está instalado numa sala de 48 m2, dividida em
dois ambientes: estúdio e técnica. O laboratório está assim equipado:
Equipamento

Quantidade

CAIXAS ACUSTICAS ROLAND MA 12

01

MD SONY REC/PLAY MDS E 12

01

TELEPROMPTER

01

DISTRIBUIDOR DE VIDEO VM D 15V

01

MONITORES CCE – HSP 1407

03

MICROFONE COM FIO SENNHAIZER

01

ILHA DE EDIÇÃO MAC

02

CAMERAS PANASONIC AG DV 007 DIGITAL

02

CARREGADORES

01

DE

BATERIA

PANASONIC
BATERIAS PANASONIC

02

TRIPE DE CAMERA MATTEDI

02

ILUMINAÇÃO A FRIO

02

TRIPE PARA ILUMINAÇÃO

02

CÂMERA SONY Z7

02

CÂMERA NIKON D7000

01
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CÂMERA SONY Z1

01

DOLLY MATEDI

01

GRAVADOR DE DVD RAM E VÍDEO

01

SAMSUNG
LENTES NIKON 50 MM

01

LENTES NIKON 70-200

01

ILUMINAÇÃO DE LED

01

LG DVD PORTÁTIL RW

01

MIC LAPELA

01

COLOR VIDEO MONITOR SONY TRINTON

01

PVM – 912

Engenharia de Produção Mecânica
O curso de Engenharia de Produção Mecânica das Faculdades Integradas Ipitanga
conta os seguintes espaços destinados à prática: Laboratório de Física e Química.
O Laboratório de Física e Química está montado em uma área de 52 m2. Presta
serviços de aulas práticas nas disciplinas Física I, Física II, Física III e Química.

MATERIAL DO LABORATÓRIO DE FÍSICA POR EXPERIMENTO

QTDE.
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

GERADOR ELETROSTÁTICO DE CORREIA TIPO VAN DE GRAFF
DESCRIÇÃO
CABEÇA ESFÉRICA SEM EMENDAS 25CM DE DIÂMETRO
SUSTENTAÇÃO PRINCIPAL ARTICULÁVEL
CUBA ACRÍLICA
FIXADORES COM MANÍPULO EM PAI
ELETRODO EM FERRADURA
ELETRODO EM ANEL MAIOR
ELETRODO EM ANEL MENOR
ANEL SEM HASTE
ELETRODOS RETOS
ELETRODOS PONTUAIS
ELETRODO EM "V"
ELETRODO PONTIAGUDO
TORNIQUETE ELÉTRICO COM PONTEIRO
ESFERA AUXILIAR COM CABO ISOLANTE
CONEXÕES ELÉTRICAS FUNDAMENTAIS (CABOS)
CONEXÕES PARA ATERRAMENTO
ELETRODO PARA ELETROSCÓPIO
MESA DE FORÇAS COMPLETA
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QTDE.
1
3
3
1
1
1
1
6
1
3
3
1
1
QTDE.
1
4
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
QTDE.
1
1
2
1
1
1
3
1
1
QTDE.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1

DESCRIÇÃO
MESA DE FORÇA SOBRE HASTE FIXA EM TRIPÉ
JOGO DE PESOS DE ENGATE RÁPIDO
SUPORTE DE CONECTORES COM ROLDANAS
DINAMÔMETRO DE 2N
ALINHADOR PARA DINAMÔMETRO
PERFIL UNIVERSAL
TRIPÉ
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
ARGOLA METÁLICA CROMADA
FIO DE POLIAMIDA COM GANCHOS
ANEL DE BORRACHA
TRANSFERIDOR (PARA O ALUNO SE FOR POSSÍVEL)
CHAVE ALLEN 3/16 W
CONJUNTO PARA LANÇAMENTOS HORIZONTAIS MOLLER
DESCRIÇÃO
CHAVE INVERSORA CC NORMALMENTE ABERTA
BORNES POLARIZADORES
ALAVANCA CENTRAL DE 3 POSIÇÕES
CONJUNTO FIXADOR E ALINHADOR COM BOBINA 1 E CONEXÕES POLARIZADAS
TRIPÉ
HASTE PRINCIPAL
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
RAMPA DE LAÇAMENTO COM ESCALA
MUFA ABRAÇANTE DE PAI
ESFERA DE VIDRO
ESFERA METÁLICA
PRUMO REMOVÍVEL COM MUFA ABRAÇANTE
CONJUNTO DE ROLDANAS VALMORBIDA
DESCRIÇÃO
PERFIL UNIVERSAL COM SUPORTE E ESCALA
PAINEL COM ROLDANAS FIXAS
CONJUNTO COM 3 MASSAS ACOPLÁVEIS
TRIPÉ
ROLDANA MÓVEL
FIOS DE POLIAMIDA COM GANCHOS
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
DINAMÔMETRO DE 2N
FIO DE POLIAMIDA COM 1 GANCHO
DILATÔMETRO WUNDERLICH LINEAR DE PRECISÃO
DESCRIÇÃO
BASE DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL ÚNICA
ESCALA MILIMETRADA DE 500MM
MESA FIXADORA COM PAINEL DE LEITURA COM PRECISÃO DE 0,01MM
FIXADOR ALINHADOR DE ENCAIXE RÁPIDO PARA TUBO DE PROVA
HASTE DE SUPORTE COM ROSCA INTERNA
PINÇA COM MUFA ABRAÇANTE
RESERVATÓRIO DE 300ML
HASTE DE PROVA DE LATÃO
HASTE DE PROVA DE ALUMÍNIO
HASTE DE PROVA DE FERRO
TERMÔMETRO DE -10ºC A 110ºC
BICO DE BUNSEN
ROLHAS COM FURAÇÃO EM "T"
CONJUNTO DE CONECTORES SIMPLES
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2
1
1
QTDE.
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

QTDE.
1
1
1
2
5
5
5
1
1
QTDE.
1
3
1
1
1
1
1
QTDE.
1
1
1
1
1
1
3

ROLHA COM FURAÇÃO LONGITUDINAL
CONJUNTO DE CONECTORES PARA DISCIPADORES
CONJUNTO DE CONECTORES SIMPLES
PLANO INCLINADO COMPLETO ARAGÃO
DESCRIÇÃO
PLANO INCLINADO COM ESCALA MILIMETRADA FIXA NA LATERAL DO TRILHO DUPLO
INDICADOR DE ÂNGULO DE 0º A 45º
SISTEMA DE ELEVAÇÃO CONTÍNUO
CONJUNTO DE ROLDANAS DESLISANTES SOBRE HASTE FIXA
MANÍPULO GIRATÓRIO COM MUFA ABRAÇANTE
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
CONJUNTO COM TRILHOS DUPLOS ARTICULÁVEL COM CABEÇEIRA
CARRINHO PARA TRILHO DUPLO
PLATAFORMA AUXILIAR PARA ATRITO COM ENGATE RÁPIDO
CORPO DE PROVA DE MADEIRA COM EXPONJA
CONJUNTO DE 3 MASSAS ACOPLÁVEIS
CORPO DE PROVA DE LATÃO (CUBO)
CORPO DE PROVA DE ALUMÍNIUM
VOLANTE AUTO CENTRANTE
DINAMÔMETRO DE 2N
RÉGUA DE 30 CM
ANEL COM FIO DE POLIAMIDA
LUPA (SE POSSÍVEL)
SUPORTES PARA CHOQUES E EQUILÍBRIO TEIXEIRA
SUPORTES PARA PÊNDULO TEIXEIRA
PLANO INCLINADO TEIXEIRA
DESCRIÇÃO
PLANO INCLINADO EM MEDEIRA E FÓRMICA COM ROLDANA
CILINDRO DE ALUMÍNIO
VOLANTE AUTO CENTRANTE EM ALUMÍNIO
SUPORTE PARA PESOS EM DISCO
PESOS EM DISCO DE 10g
PESOS EM DISCO DE 20g
PESOS EM DISCO DE 50g
CALHA COM SUPORTE PARA PLANO INCLINADO PARA ROLAMENTO DE VOLANTE
BLOCO DE TESTES EM MADEIRA COM FÓRMICA E ESPUMA E GANCHO EM UM DOS
LADOS
PAINEL ACRÍLICO PARA RESISTORES AMORIN
DESCRIÇÃO
BASE ACRÍLICA COM BORNES MULTIPLOS INTERCONECTADOS A RES
FONTES ELÉTRICAS PARA DERIVAÇÃO COMPINOS DE PRESSÃO
CONECTORES DE PRESSÃO COM SOQUETES E LÂMPADA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULÁVEL
GALVANÔMETRO DE 100-0-100mA
CHAVE LIGA/DESLIGA (OU CHAVE INVERSORA CC COM 3 POSIÇÕES)
MULTITESTE
DISPOSITIVO GERADOR DE ONDAS ESTACIONÁRIAS
DESCRIÇÃO
DINAMÔMETRO TUBULAR DE 10N
SUPORTE COM MUFA E HASTE PARA DINAMÔMETRO
CONJUNTO ALINHADOR COM RODANAS METÁLICAS
MUFA FIXADORA RHR COM BORNE
HASTE DE SUSTENTAÇÃO
TRIPÉ
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
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1
1
1
1
1
1
3
1
1
QTDE.
1
4
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
QTDE.
1
2
2
1
1
2
2
1
1
QTDE.
1
1
1
1
1
2
2
6

SUPORTE PARA IMÃ EM "U"
IMÃ EM 'U"
CABO OSCILADOR COM OLHAS
CONJUNTO LIMITADOR DE CORRENTE
GRAMPO DE MESA
RESISTORES LIMITADORES COM TENSORES LONGITUDINAIS
CONEXÕES AUXILIARES DE CABO COM TERMINAIS CONECTORES
CONEXÃO DE FIOS COM PINO BANANA E GARRA JACARÉ
CABINHO PARA OSCILAÇÃO
CUBA DE ONDAS MARCEDO
DESCRIÇÃO
CAIXA DE REFLAXÃO
PARAFUSO PARA NIVELAMENTO FINO DO TANQUE
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
TANQUE DE AQUILICO SEM EMENDAS
ESCALA FRONTAL REMOVIVEL
CONJUNTO VIBRADOR COM FONTE
CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO
CONJUNTU DE FREQUENCIA DO MOTOR COM CHAVE LIGA DESLIGA
ESTRONBOSCOPIO ELETRONICO MALLMAN 9000
LUMINARIA XENON COM SPOT COM 3º LIBERDADE
CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO COM LUMINARIA HALOGENEA
TRIPE COM FONTE 12VAC/5A
FREQUENCIMETRO DE IMPULSOS OTICOS CURT
HASTE RETRATIL
CONTA GOTAS
SUPORTE COM 1 PONTEIRA RETA
PONTEIRA RETA
ANTEPARO RETO 23MM
ANTEPARO CURVO
TRANSFERIDOR DE GRAUS
ANTEPARO DE VIDRO
ANTEPARO RETO 110MM
PONTEIRA DUPLA
CONJUNTO PARA SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS DINIZ
DESCRIÇÃO
CUBA AQUILICA SEM EMENDAS
ELETRODOS RETOS
ELETRODOS CILINDRICOS
ELETRODOS EM ANEL
ESCALA PROJETAVEL
CONEXÕES DE FIOS COM PINOS BANANA
PONTEIRA PARA CUBA AQUILICA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO VAC~23V
VOLTIMETRO DIDATICO 0-30V
TRANSFORMADOR DESMONTÁVEL COMPLETO
DESCRIÇÃO
ESPIRAS QUADRADA
ESPIRAS CIRCULAR
ESPIRAS COM 2 FIOS PARALELOS
MESA PARA JUNÇÃO DE ESPIRAS
SOLENOIDE COM BASE ACRILICA
CONJUNTO COM BARRAS LAMINADAS "U""L"
TRIPE COM ANCORAMENTO CENTRAL
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
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HASTE DE ANCORAMENTO CENTRAL
MANIPULO DE FIXAÇÃO
BOBINA COM 5 ESPIRAS
BOBINA COM 300 ESPIRAS
BOBINA COM 600 ESPIRAS
CONEXÕES COM TRILHOS PARALELOS
BALANÇOS
LÂMPADA COM SOQUETE
EXTENSOR DE GARRA JACARE
HASTE
PERFIL UNIVERSAL COM FIXADOR
IMÃ EM BARRA
IMÃ EM "U"
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
CONEXÃO DE FIOS COM PINO BANANA
GALVANÔMETRO
ANEL COM FIO DE POLIAMIDA
SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO IMÃ EM BARRA
CHAVE INVERSORA CC
LIMALHA DE FERRO
CHAVE ALLEN 3/16 W
CONJUNTO DEMONSTRATIVO DOS MEIOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR COMPLETO
QTDE.
DESCRIÇÃO
FONTE DE IRRADIANÇÃO INFRAVERMELHO
1
TRIPE
1
SAPATA NIVELADORA
3
HASTE
1
CONJUNTO PARA CORPO DE PROVA COM MUFA
1
MANIPULO DE APERTO E PERFIL COM DEMARCAÇÕES
1
ESFERA DE PROVA
5
BIONBO PROTETOR COM MUFA E SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL
1
PIVO PARA VENTUINHA
1
MASCARA PARA TERMÔMETRO
2
VENTOINHA
1
TERMOMETRO -10º A 110º
1
BICO DE BUNSEN
1
SUPORTE PARA TERMONMETRO
1
LAMPADA INFRAVERMELHO
1
CALORÍMETRO DE ÁGUA RHR COM RESISTÊNCIA
QTDE.
DESCRIÇÃO
CALORIMETRO(250ML) COM AGITADOR
1
TERMOMETRO -10º A 110º
1
FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULÁVEL
1
MULTITESTE
1
CHAVE LIGA/DESLIGA AUXILIAR
1
DISPOSITIVO PARA LEI DE HOOKE
QTDE.
DESCRIÇÃO
MOLAS HELICOIDAES AFERIDAS (AMARELO VERMALHO PRETO)
3
CONJUNTO COM 3 MASSAS ACOPLÁVEIS
1
CONJUNTO COM SUPORTE MOVEL PARA MOLAS
1
CONJUNTO COM SUPORTE FIXO PARA MOLAS
1
TRIPE UNIVERSAL
1
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
3
PERFIL UNIVERSAL
1
EQUIPAMENTO GASEOLÓGICO
1
1
1
1
1
?
2
1
?
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
100g
1
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QTDE.
1
3
1
1
QTDE.
1
3
1
1
1
1
QTDE.
1
1
3
1
1
1
1
1
2
QTDE.
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIÇÃO
TRIPE (H=4CM)
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
ESTRUTURA METALICA ÚNICA
SERINGA DE 20ML COM PROLONGADOR
EMPUXÔMETRO COMPLETO
DESCRIÇÃO
PERFIL UNIVERSAL
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
HASTE COM 3 REBAIXOS
CILINDRO DE ARQUIMEDES
DINAMOMETRO DE 2N
SERINGA DE 20ML
PÊNDULO
DESCRIÇÃO
SUPORTE RETRATIL EXTENSÃO ATE 1M
TRIPE COM PERFIL DE AÇO
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
SISTEMA DE ELEVAÇÃO CONTÍNUA DE MASSA PENDULAR
PONTEIRA DE TOPO
REGULA METALICA MILIMETRADA
MUFA COM PRUMO
FIO COM ACOPLAMENTO
PRUMO COM DIFERETES MASSAA
BANCO ÓPTICO JACOBY
DESCRIÇÃO
BASE PRINCIPAL
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
BARRAMENTO TRIANGULAR EM "V"
FONTE LUMINOSA DE FEIXE DIRECIONAL SOBRE CAVALEIRO
SUPORTE PARA DIAFRAGMA E FILTRO SOBRE CAVALEIRO 2
CAVALEIRO 3
CAVALEIRO 4
LENTE COM 4,5 MM E 8 DIÓPTRIAS (PLANO CONVEXA)
LENTE COM 50 MM E 4 DIÓPTRIAS (PLANO CONVEXA)
DIAFRAGMA COM ADERÊNCIA MAGNÉTICA COM 1 RANHURA
DIAFRAGMA COM ADERÊNCIA MAGNÉTICA COM 3 RANHURAS
CONEXÃO PARA CAVALEIRO COM ESFERA DE ISOPOR
ESPELHO PLANO 70MM X 110MM
ESCALA EM GRAUS
SUPORTE DE PAI COM ENCAIXE PARA ESPELHOS PLANOS
POLAROIDES DE 45º
OBJETO DIAPOSITIVO COM A LETRA "F"
ANTEPARO COM ESCALA
ESPELHO EM ÂNGULO DE 45º COM FIXAÇÃO MAGNÉTICA
ESPELHO EM ÂNGULO DE 90º COM FIXAÇÃO MAGNÉTICA
PERFIL CÔNCAVO
PERFIL BICÔNCAVO
PERFIL CONVEXO
PERFIL BICONVEXO
PRISMA DE 60º
PRISMA DE 90º
RETÂNGULO
TRAPÉSIO
MEIO - CÍRCULO
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1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
QTDE.
1
1
7
1
1
1
1
4
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
1
0,5
1
12
1
1

PERFIL DE ESPELHOS PLANOS COM FIXAÇÃO MAGNÉTICA
PERFIL DE ESPELHOS CONVEXOS E CONCAVOS
PAINEL RETANGULAR COM ESCALA
DISCO ÓPTICO COM ESCALA EM GRAUS
TRIPÉ
CONEXÕES DE FIOS POLARIZADOS
RÉGUA DE 450- 0-450MM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO JACOBY
CHAVE LIGA/DESLIGA
PROTETOR ÓPTICO
ESPELHO PLANO-CONVEXO
BALANÇA DE TORÇÃO PARA MECÂNICA E ELETROMAGNETISMO
DESCRIÇÃO
PERFIL UNIVERSAL
TRIPÉ
SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS
DINAMÔMETRO DE 2N
HASTE COM 3 REBAIXOS E ENCOSTO
CONJUNTO DE 3 MASSAS ACOPLÁVEIS DE SOGF
CORPO BÁSICO PARA BALANÇA DE TORÇÃO
ARAME PARA TORÇÃO COM PEQUENAS HASTES NA PONTA
CORPO GIRANTE
HASTE DE AÇO PRATA 220 MM
TRAVAS AUXILIARES PARA CORPO DE PROVA
ESPELHO PLANO
HASTE FREIO
BARRA DE BOBINAS PARA BALANÇA DE TORÇÃO
SUPORTE MÓVEL PARA BOBINA
IMÃ PARA BALANÇA DE TORÇÃO
CARTOLINA COM ESCALA
HASTE COM REBAIXO E CORPO CENTRAL DE 210 MM
REFERÊNCIAL COM BATENTE
FIO DE COBRE ESMALTADO COM 1MMDE DIÂMETRO
IMÃ CILÍNDRICO PARA BALANÇA DE TORÇÃO
PESO EM FORMA DE "S"
LÂMPADA DE REUTER
COPO DE BEQUER 250ML

MATERIAL DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA
Vidraria e Acesórios
Alça de Níquel-cromo fio de Níquel
BALÃO DE DESTILAÇÃO COMUM
1000ml
BALÃO VOLUMÉTRICO COM ROLHA DE
VIDRO ESMERILHADA 100ml
BASTÃO DE VIDRO
BICO DE BUSEN COM REGISTRO
BURETA GRADUADA TORNEIRA DE
TEFLON 50ml*
CONDENSADOR LIEBIG LISO
CONTA - GOTAS RETO
COPO DE BECKER 1000ml
COPO DE BECKER 250ml

QTDE.
15

Equipamentos
Densímetro de 0,7000 a 1,000

QTDE.
5

15
10

Estufa de Secagem e Esterilização
Furador de rolhas cônico

1
2

10

Picnômetro de 10 ou 25 ml

10

10
10
5
10

Reagentes Químicos
Ácido Clorídrico Concentrado
Álcool Etílico (C2H5OH)
Alumínio Metálico (Al) em Aparas

QTDE.
2L
2L
250 g

5
5
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COPO DE BECKER 400ml
Cuba de Vidro
ESCOVA PARA TUBO DE ENSAIO 0.25
X 150
Frasco de Erlenmeyer de 50 ml
Frasco de Erlenmeyer de 250 ml
Frasco Kitassato de 500 ml
FUNIL DE SEPARAÇÃO T. BOLA COM
TAMPA E TORNEIRA VIDRO
FUNIL DE VIDRO HASTE LONGA
MANGUEIRA PARA GÁS
PËRA PARA PIPETA COM VÁLVULA
PINÇA DE 140mm COM MUFA PARA
SUPORTE UNIVERSAL
PINÇA DE HOFMAN TRINCO MÓVEL
PINÇA DE MADEIRA PARA TUBO DE
ENSAIO 180X10mm
PINÇA DE MORH 60mm
Pinça p/ condensador
Pinça p/ copo Becker
PIPETA GRADUADA 10ml
Pipeta graduada de 5 ml
PIPETA VOLUMÉTRICA 1ml
PIPETA VOLUMÉTRICA 25ml
PIPETA VOLUMÉTRICA 2ml
Pipeta volumétrica de 5 ml
Prego Médio ou Grande
Proveta Graduada de 50 ml
PROVETA GRADUADA100ml
Rolhas
STAND PARA TUBO DE ENSAIO
GRANDE
Stand para Tubo de Ensaio Pequeno
Stands para Pipetas
SUPORTE UNIVERSAL COM HASTE
BICROMATIZADA E BASE
TABELA PERIÓDICA ATÔMICA
TELA DE AMIANTO 16X16 CM
TERMÔMETRO -10º A 100º
TRIPÉ METÁLICO PARA TELA DE
AMIANTO PEQUENO
TUBO CONECTANTE EM T
TUBO DE ENSAIO 15 X 125mm**
TUBO DE ENSAIO 25 X 150mm**
TUBO CONECTANTE EM L
TUBO CONECTANTE EM U
TUBO DE VIDRO RETO
VIDRO RELÓGIO TAMANHO MÉDIO

5
5

Benzeno (C6H6)
Carbonato de Cálcio

1L
250 g

5

Cloreto de Bário

250 g

10
20
5

Cloreto de Sódio
Cobre Metálico (Cu) em Fragmentos
Comprimido Efervecente (Sonrisal)

250 g
250 g
20 unid

5

Ferro Metálico (Fe) em Fragmentos

250 g

5
2
10

Iodeto de Sódio
MagnésioMetálico(Mg)emAparasouFitas
Nitrato de Lítio

250 g
1 rolo
250 g

10

Nitrato de Potássio

250 g

5

Óleo Comestível ou Lubrificante

4 latas

10

Parafina ou Naftaleno

200 g

10
5
5
20
10
10
10
5
5
100g
10
10
15

Sódio Metálico (Na)
Sol.10%deSulfatodeCobre(CuSO4.5H2O)
Sol5% de Sulfato de Magnésio (MgSO4)
Sol5%deSulfato de Cobre (CuSO4.5H2O)
Solução 0,1 MdeSulfatodeSódio(Na2SO4)
Solução 10% de Ácido Clorídrico (HCl)
Solução 5% de Ácido Clorídrico (HCl)
Solução 5% de Iodeto de Potássio (KI)
Solução 5% de Sulfato de Zinco (ZnSO4)
Zinco Metálico (Zn) em Aparas

100 g
250 g
250 g
250 g
200 g
2L
2L
250 g
200 g
250 g

5
5
5
10
5
10
10
5
5
50
25
10
10
10
10

Pedagogia
O curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Ipitanga conta os seguintes
espaços destinados à prática: Brinquedoteca e Laboratórios de Ensino.
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O funcionamento da Brinquedoteca dar-se-á mediante oferta da disciplina ArteEducação e Ludicidade.
Os laboratórios de Ensino, são salas de aulas com o aparato dos recursos
audiovisuais necessários para a efetivação do Projeto UNIALFABAHIA: Alfabetização
Integradas e Sem Fronteiras.
Além disso, são disponibilizados softwares específicos nos laboratórios de informática
no campus.

7.1.3 Infraestrutura de Segurança
São atendidas as normas de segurança no tocante a pessoal e equipamentos. A
unidade de ensino foi vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros de modo que as suas condições
gerais de funcionamento estão todas aprovadas. Os prédios estão equipados com extintores,
além de amplas áreas de circulação. Existe controle de acesso ao prédio, além de funcionários
que exercem vigilância nas áreas de circulação interna e externa.

7.1.4 Manutenção e conservação das Instalações Físicas
Todas as instalações físicas são limpas constantemente, estando em perfeito estado
de conservação. A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua
amplitude, são executadas por funcionários da Instituição ou através de contratos com
empresas especializadas.

7.2 Infraestrutura Acadêmica
7.2.1 Acervo
a) Livros
ÁREAS
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Lingüística, Letras e Artes

ACERVO DE LIVROS
Nº DE TÍTULOS
959
263
416
2.652
1.035
384

Nº DE EXEMPLARES
3.257
898
2.032
11.099
4.421
897
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Total

5.709

22.604

b) Periódicos
ÁREAS
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais e Aplicadas
Ciências Humanas
Lingüística, Letras e Artes
Total

ACERVO DE PERIÓDICOS
ASSINATURA
COMPRA
DOAÇÃO
3
4
2
2
1
29
16
23
19
58
41

PERMUTA
6
6
12

c) Informatização
A biblioteca é totalmente informatizada, no que se refere à consulta ao acervo, aos
recursos de iniciação à pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. Existe
representação de todo o acervo no sistema informatizado utilizado pela Instituição. Estão
disponíveis para os usuários, dez microcomputadores com acesso à Internet.

d) Base de Dados
A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e possui
microcomputadores com acesso à Internet para consulta a várias bases de dados.

e) Multimídia
O acervo multimídia é composto por cd-roms, dvds e fitas de vídeo. A biblioteca
disponibiliza aos usuários os equipamentos necessários para a utilização deste acervo.

f) Jornais e Revistas
A biblioteca conta com a assinatura corrente de vários jornais e revistas.

g) Política de Aquisição, Expansão e Atualização.
Para atender às propostas de expansão dos cursos, as FACIIP adquirirão os títulos
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indicados na bibliografia básica e complementar dos cursos que serão oferecidos. As FACIIP
mantêm uma política permanente de atualização e expansão do acervo que está baseada nas
necessidades dos cursos oferecidos.
A biblioteca solicita, semestralmente, ao corpo docente, discente, coordenadorias de
cursos, direção, e funcionários, indicação de publicações e materiais especiais, para
atualização e expansão do acervo. Os professores recebem um impresso com dados a serem
preenchidos, indicando a bibliografia básica e complementar a ser adotada durante o período
letivo seguinte, em conformidade com os programas previstos. A equipe da biblioteca atualiza,
também, o acervo através de consultas em catálogos de editoras, sites de livrarias e editoras,
visitas em livrarias e bibliotecas, com finalidade de conhecer os novos lançamentos do
mercado nas diversas áreas de especialidade do acervo.
No decorrer do semestre, são adquiridas obras de acordo com novos lançamentos e
que sejam relevantes para os cursos, com o objetivo de atender os usuários em tempo hábil e
manter o acervo sempre atualizado.

7.2.2 Recursos Tecnológicos
a) Equipamentos de Informática
Os equipamentos de informática são disponibilizados aos docentes e alunos na sala
dos professores, na biblioteca e nos laboratórios de informática.
Na biblioteca há dez microcomputadores instalados.
AS FACIIP possuem três laboratórios de informática. Há 75 microcomputadores
Celeron 1.2 GHZ instalados nesses laboratórios. Os equipamentos funcionam com sistemas
Microsoft (Windows XP), além de suítes de aplicativos: MSOffice (Word, Excel, Power Point,
Access), Ms Project, Adobe PhotoShop, Adobe Page Maker, Corel Draw, Sistemas de
Contabilidade. Os microcomputadores estão interligados entre si e conectados à Internet.
Os laboratórios de informática funcionam de segunda a sexta-feira, no horário das
16h00 às 21h00, e no sábado, no horário das 08h00 às 12h00. Quando os laboratórios não
estão sendo utilizados em aulas práticas agendadas pelos professores, os mesmos são
colocados à disposição dos alunos para pesquisa na Internet, confecção de trabalhos e outras
atividades acadêmicas.
Com a expansão da infraestrutura física será necessário adquirir novos equipamentos
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de informática, de forma que as instalações construídas ofereçam as mesmas condições das
atuais. Desta forma, para atender as propostas de expansão dos cursos será necessário
adquirir um conjunto de máquinas para equipar as salas de professores, laboratórios e
biblioteca.
b) Existência da Rede de Comunicação Científica
Os equipamentos de informática das FACIIP estão interligados em rede de
comunicação científica (Internet).
c) Recursos Audiovisuais e Multimídia
As FACIIP colocam à disposição de seus docentes e alunos, recursos audiovisuais e
multimídia. Esses equipamentos podem ser utilizados mediante prévio agendamento.
RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA
TIPO DE EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Aparelhos de TV 20’

06

Aparelhos de TV 29’

14

Aparelhos de TV 32’

01

Aparelhos de DVD

06

Telões para Projeção

04

Datashow

11

Retroprojetor

38

Aparelho de Som

06

Netebook

03

Mesa de som com amplificador

01

Microfone

02

Computadores laboratórios

75

Para atender as propostas de expansão dos cursos será adquirido um conjunto de novos
recursos audiovisuais e multimídia, conforme seja a demanda de cada um.
7.2.3 Manutenção e conservação dos Equipamentos
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A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude,
são executadas por funcionários da Instituição ou através de contratos com os fornecedores
dos equipamentos.

7.3 Adequação da Infraestrutura para o atendimento aos Portadores de
Necessidades Especiais
As FACIIP considerando a necessidade de assegurar aos portadores de deficiência
física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de
utilização de equipamentos e instalações, adotam como referência a Norma Brasil 9050, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas
Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.
Neste sentido, no que se refere aos alunos com deficiência física, as FACIIP
apresentam as seguintes condições de acessibilidade:
·

Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de

barreiras arquitetônicas);
·

Elevador para deslocamento entre andares no Pavilhão 5.

·

Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de

serviços;
·

Rampas de acesso, facilitando a circulação de cadeira de rodas;

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, as FACIIP estão
comprometidas, caso sejam solicitadas, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille
acoplada a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora que amplie
textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para
ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura;
scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, as FACIIP estão igualmente
comprometidas, caso sejam solicitadas, 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,
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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 lingüística dos surdos.
As FACIIP colocam à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades
escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.

7.4 Estratégias e meios para Comunicação Interna e Externa
As FACIIP organizam e controlam estratégias e meios para a comunicação interna e
externa, com o objetivo principal de fomentar a divulgação das atividades de ensino, iniciação
à pesquisa e extensão; a transparência administrativa; o intercâmbio com a comunidade
externa e o entrosamento dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo. As
estratégias e meios utilizados têm por objetivos específicos:
·

Promover o fortalecimento da imagem institucional interna e externamente;

·

Desenvolver programas para a mídia local (vídeo/áudio/texto) traduzindo, para

a sociedade, as FACIIP em termos de sua missão, finalidades e objetivos;
·

Divulgar de forma contextualizada a trajetória histórica da organização e o seu

projeto de desenvolvimento;
·

Aperfeiçoar os canais internos de comunicação;

·

Ampliar a formalização dos espaços de discussão na organização;

·

Estimular a valorização de posturas éticas dentre os diversos segmentos

institucionais;
·

Promover ampla divulgação dos cursos e programas institucionais;

·

Divulgar o portfólio (cursos) e serviços;

Atualmente, são utilizados os seguintes mecanismos para comunicação interna e
externa:
·

Site da Instituição (público interno e externo);

·

Folhetos, cartazes, faixas, convites, murais (público interno);
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·

Reuniões periódicas com representantes do corpo docente, discente e

técnico-administrativo (público interno);
·

Reuniões periódicas com representantes da comunidade local (público

externo);
·

Meios de comunicação de massa – jornais, revistas, televisão, rádio e sites

(público interno e externo).
Em períodos que antecedem os processos seletivos para os cursos das FACIIP, pode
ser feita divulgação específica via os meios de comunicação escritos, falados, televisados e
pela Internet.

7.5 Expansão da Infraestrutura para o período de vigência do PDI
A infraestrutura, considerando salas de aula, sala de professores, laboratórios,
biblioteca/acervo, auditório, recursos tecnológicos e outros, será expandida à medida das
necessidades tendo em conta a implantação de novos cursos, se for o caso, e também o
incremento dos já existentes.
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8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
8.1 Processo de Autoavaliação
A lei 10.861, de 14 de abril de 2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e consolidou a avaliação como um dos instrumentos para a
sustentação da qualidade do sistema de educação superior. As Faculdades Integradas
Ipitanga - FACIIP entendem a disposição legal como forma de qualificar a situação
diagnosticada de uma IES, tendo por objetivo tomar decisões sobre ela, de forma que oriente
possibilidades novas, certamente mais adequadas. A avaliação, como orientada na legislação,
promove a valorização institucional e, ao ter como meta a implantação do processo de
qualidade, amplia a sua concepção, destacando a necessidade de superar a visão mecanicista
fragmentária, para entender a instituição como um sistema holístico que compreende o global
e reconhece a integração de suas diversas dimensões, do seu todo, holos. A autoconsciência
institucional, resultante dos trabalhos de avaliação, além de se caracterizar como importante
subsídio para o processo de tomada de decisão, deve ter como ponto de importância
fundamental o esforço na busca da participação de todos os segmentos acadêmicos, tanto na
operacionalização do processo avaliativo, como na utilização proveitosa dos seus resultados.
Estão certas as Faculdadeas Integradas Ipitanga – FACIIP de que os resultados da
avaliação conduzirão as suas ações, com vistas à implementação de um processo de
qualidade na educação superior que oferece. Para tanto, as FACIIP consideraram a avaliação
como um instrumento que objetiva diagnosticar a sua realidade no momento, identificando o
seu perfil e o significado de sua atuação, qualificando-a por meios de suas atividades, cursos,
programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais.
A avaliação institucional é parte do sistema que inclui, ainda, a avaliação dos cursos
de graduação e a avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE). A avaliação das
instituições desenvolve-se em dois momentos principais:
·

Autoavaliação, conduzida pelas Comissões Próprias de Avaliação – CPA;

·

Avaliação Externa, realizada por comissões externas designadas pelo INEP-

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
As FACIIP apresentaram sua proposta de autoavaliação conforme instituído pela Lei
nº 10.861, de 14 de abril de 2004. A análise efetuada pela Comissão Técnica em Avaliação do
INEP emitiu Parecer do Tipo 1 ao projeto apresentado como a seguir transcrito:
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Registra-se que a IES atendeu à solicitação de
formulação de uma Proposta de Auto-Avaliação e foi emitido o Parecer
que segue:
A Proposta apresentada contempla o Roteiro de AutoAvaliação Institucional 2004: orientações gerais, publicação da
CONAES/INEP. A Proposta indica que houve articulação entre a
realidade da IES e as dimensões da Avaliação Institucional, atendendo
aos princípios e diretrizes do SINAES. É possível identificar, no texto,
que a Proposta é resultado da interação entre os atores envolvidos no
processo avaliativo, mostra-se coerente com os objetivos e funções de
uma Instituição de Educação Superior e assegura a identidade
institucional. A metodologia incorpora instrumentos de coleta de dados
que possibilitam análise quantitativa e qualitativa. Indica claramente que
os resultados servirão de subsídios para a tomada de decisões, de
acordo com a inserção da IES no contexto local e regional. Assim, esta
Diretoria ressalta que a etapa seguinte é realizar a Auto-Avaliação e
utilizar seus resultados para o aperfeiçoamento das atividades
acadêmicas e de gestão institucional.

8.2 Componentes do Planejamento Estratégico da Autoavaliação
O Projeto de Autoavaliação Institucional das Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP
define os componentes do planejamento estratégico da autoavaliação como a seguir:

8.2.1 Missão
Construir conhecimento sobre a realidade das Faculdades Integradas Ipitanga,
buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades, para melhorar a sua
qualidade educativa e levá-la a alcançar maior relevância social.
8.2.2 Visão
Com o desenvolvimento do processo de autoavaliação, pretende-se que as
Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP sejam referência como instituição de ensino
superior, pela produção e disseminação do conhecimento, sustentadas no desenvolvimento
das atividades de ensino, iniciação à pesquisa e extensão, com vistas à formação de cidadãos
profissionais, líderes e empreendedores, e pela contribuição à transformação da educação
superior para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.
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8.2.3 Diretrizes
Comparar o Projeto Institucional das Faculdades Integradas Ipitanga com a sua
realidade, com vistas a diminuir a distância entre ambos melhorando, assim, a sua qualidade
acadêmica.
Construir uma proposta de autoavaliação voltada para a globalidade, buscando
dimensionar a relação entre o Projeto Institucional e sua prática, para reformulá-lo no
planejamento e nas ações futuras.
Elaborar uma metodologia que organize as atividades dos diferentes atores envolvidos
no processo avaliativo, buscando uma construção de um sistema integrado.
Como postas, as Diretrizes objetivam ampliar os níveis de compreensão sobre a
Instituição e visam aperfeiçoar diferentes processos que levam à realização de seu Projeto
Institucional, expresso ou tácito. Dessa forma, é importante analisar, no processo avaliativo, os
diferentes níveis da Instituição, quais sejam:
a.

nível declaratório – Analisa os textos que fundamentam o Projeto

Institucional que, em geral, está enunciado sob forma de princípios coerentes, embora possa
haver contradições entre os objetivos e o projeto.
b.

nível normativo – Avalia a coerência entre as normas institucionais e a

gestão praticada na Instituição.
c.

nível da organização – Avalia se a Instituição conta com instâncias que

promovam a qualidade compatível com as modalidades de ensino, iniciação à pesquisa e
extensão e sua efetividade acadêmica e social.
d.

nível de resultados – Avalia a eficácia e efetividade acadêmica e social dos

processos desenvolvidos, como a formação de profissionais, a produção acadêmica, artística
e cultural disseminada no âmbito técnico-científico e social, dentre outros.

8.2.4 Princípios
Sustentada na perspectiva de que a avaliação é um imperativo ético irrecusável não
só por motivos técnico-administrativos e de adequação às normas legais, mas porque temos
como foco a educação enquanto bem público.
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Credibilidade
Sustentado pelo reconhecimento político e da competência técnico-administrativa dos
gestores e avaliadores participantes do Programa.
Autonomia
Caracterizada pela atuação autônoma da Comissão Própria de Avaliação – CPA em
relação a Conselhos e demais órgãos colegiados da Instituição.
Transparência
Definida pela clareza e transparência dos procedimentos adotados para a avaliação e
pela visibilidade dos resultados obtidos nas diversas fases de seu desenvolvimento.
Participação
Pelo envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica, fazendo com
que os seus componentes se sintam parte integrante do processo de construção e
desenvolvimento do programa de avaliação.
Legitimidade
Sustentada na consulta aos segmentos da comunidade acadêmica quanto à escolha
dos membros da CPA -Comissão Própria de Avaliação e no comprometimento com a
relevância social e pedagógica, dissociação de mecanismos de punição e contextualização
das análises, de forma que o processo avaliativo seja reconhecido e aprovado pela
comunidade acadêmica como um instrumento indispensável à melhoria da qualidade
acadêmica e técnico-administrativa e aperfeiçoamento contínuo do Projeto Institucional.
Objetividade
Fundamentada na praticidade das ações e nos procedimentos metodológicos
adequados e simples.
Intencionalidade Educativa
Pelo entendimento do processo de avaliação como uma ação formativa, com
metodologias amplamente participativas que promovam a análise e o debate e que levem ao
conhecimento, compreensão e valoração, objetivando uma melhoria dos sujeitos e objetos
avaliados, propondo-se a construir um futuro de maior qualidade e melhor integração
institucional.
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Globalidade
Pela intenção de que as análises e os aspectos parciais da avaliação devam convergir
para uma integração coerente com referências institucionalmente estabelecidas, como o
Projeto Institucional, Projetos Pedagógicos, Plano de Desenvolvimento Institucional e outros
Continuidade
Pela continuidade do processo de avaliação, como forma de estimular a criação e a
consolidação de uma cultura de avaliação na Instituição que promova a capacitação de todos
que se envolvem na discussão, análise e implementação dos resultados.

8.2.5 Objetivos
8.2.5.1 Objetivos Gerais
·

Avaliar as Faculdades Integradas Ipitanga como uma totalidade integrada que

permite a autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais
efetivamente realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento
institucional.
·

Privilegiar o conceito de autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e
desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e
participativos para a sua realização.

8.2.5.2 Objetivos Específicos
·

Produzir conhecimentos, através de levantamentos conjunto de atividades e

finalidades cumpridas pelas Faculdades Integradas Ipitanga e da avaliação dos seus sentidos.
·

Desenvolver processos permanentes de autoavaliação, buscando elevar os

padrões de qualidade do ensino, de iniciação à pesquisa, de extensão e de gestão
institucional.
·

Incentivar e sugerir medidas para a revitalização e inovação de mecanismos

de gestão acadêmica e administrativa, a partir da criação e aperfeiçoamento de processos
avaliativos e da melhoria das estratégias de planejamento.
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·

Identificar as causas dos possíveis problemas e deficiências da Instituição.

·

Incentivar a melhoria permanente da consciência pedagógica e da capacidade

profissional do corpo docente e técnico-administrativo.
·

Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos setores institucionais,

e tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade.
·

Julgar acerca da relevância científica e social das atividades e produtos da

Instituição, além de prestar contas à sociedade.
·

Servir de instrumento para a tomada de decisões através da apresentação de

relatórios, contendo análises, críticas e sugestões ou recomendações.
·

Subsidiar as Faculdades Integradas Ipitanga para a realização das avaliações

externas de supervisão, por meio de diagnósticos e análises prévias com vistas a assegurar a
qualidade da educação superior particular, dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da
Educação, requeridos pelo Estado, conforme constam da Constituição Federal – art. 206, VII e
art. 214, III.

8.2.6 Estratégias
As atividades de avaliação serão realizadas devendo contemplar a análise global e
integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromissos sociais, atividades,
finalidades e responsabilidades sociais das Faculdades Integradas Ipitanga.
·

A avaliação Interna será conduzida com o intuito de aperfeiçoamento da

missão institucional das Faculdades Integradas Ipitanga, tendo um caráter pedagógico que
estimulará o desenvolvimento da Instituição e de seus membros, não se constituindo,
fundamentalmente, como instrumento reprovador e punitivo, mas, pelo contrário, como
elemento orientador e de aconselhamento.
·

Como um processo integrado, as análises, sugestões e recomendações de

autoavaliação levarão em conta o contexto sistêmico da Instituição, inclusive, a sua inserção
em um ambiente externo mais amplo, de forma a caracterizar, com a devida propriedade, os
aspectos críticos, as soluções desejadas e as realizações possíveis, evitando-se julgamentos
parciais e proposições inviáveis.
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·

A Avaliação interna será desenvolvida com base em mecanismos

permanentes de participação e consulta aos diversos setores da comunidade interna, de
análise das informações obtidas e de retorno dos seus resultados com sugestões para
encaminhamento de problemas, assegurando-se a transparência, comunicabilidade e o
engajamento de todos no processo.
·

A Avaliação Institucional terá como intuito o desenvolvimento dos entes

avaliados sendo, por isto, parte integrante do processo de planejamento da Instituição.
·

Avaliação Institucional decorrerá de compromisso explícito dos dirigentes da

Instituição com seus propósitos e continuidade, bem como da garantia do apoio e
disponibilização das condições necessárias para que o processo ocorra com a profundidade e
seriedade requeridas.

8.3 Metodologia
O Projeto de Autoavaliação define o processo das Faculdades Integradas Ipitanga FACIIP

como uma avaliação diagnóstica e formativa de autoconhecimento que busca

identificar fatores críticos da realidade diagnosticada para analisá-los e interpretá-los, com
vistas a detectar práticas exitosas, que devem ser fortalecidas, bem como identificar possíveis
omissões e equívocos, que devem ser superados pela introdução de melhorias incrementais
contínuas (Kaizen).
Seleciona métodos e técnicas para o desenvolvimento e concretização do trabalho de
acordo, principalmente, com os objetivos, com os recursos financeiros disponibilizados e com
o nível dos pesquisadores.
Na definição metodológica, associado ao instrumental que é realizado e elaborado
para os fins da autoavaliação, o Projeto esclarece que a C.P.A. deve ter a consciência para
quem, como , quando e para o que será utilizada a avaliação; deve considerar que tipos de
informações precisarão ser buscadas e quais são os recursos necessários para obtê-las,
quais os sujeitos da avaliação e da necessidade de sensibilizá-los para que assumam atitudes
de reflexão e autoconsciência institucional, fomentando na comunidade acadêmica uma
cultura de avaliação dinâmica e permanente.
São definidas as técnicas da pesquisa exploratória como apropriadas para utilização,
principalmente, por se pretender integrá-la a uma abordagem metodológica qualitativa e
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quantitativa. Assim, o Projeto relaciona e comenta sobre as técnicas que serão utilizadas como
o levantamento bibliográfico, entrevistas com componentes dos segmentos acadêmicos,
levantamento em fontes secundárias, sob a forma de exame de registros existentes e de
pesquisa documental, reuniões com grupos focais, aplicação de questionários, levantamento
de experiências, estudos de casos selecionados e observação informal.
Como registra o Projeto de autoavaliação grande parte dos dados quantitativos será
extraída do Censo de Educação Superior, realizado anualmente e considerado como um
importante ponto de partida para o desenvolvimento da autoconsciência institucional e para a
própria atividade avaliativa. Outros dados, inclusive qualitativos, serão gerados com o auxílio
de pesquisadores institucionais e de atores diversos da academia. Esclarece que poderá ser
elaborado um Plano de Ação para cada etapa avaliativa, quando serão definidas a
metodologia e as ferramentas específicas que serão utilizadas. Os Planos de Ação, quando
elaborados, passarão a fazer parte integrante do planejamento da avaliação.
Registra o Projeto que na autoavaliação da Instituição serão analisadas as Dimensões
da Avaliação Institucional, estabelecidas pela lei 10.861/04, art. 3, tendo sempre como guia os
instrumentos de avaliação definidos pelo INEP. Não se considera, no entanto, o roteiro como
limitador, pois que não esgota o leque de situações, atividades e questões que acontecem na
Instituição. Visto como ponto de partida, ou mera indicação espera-se que estimule a
construção de um amplo processo de obtenção de dados e a reflexão sobre as diversas
atividades institucionais e permita o aprofundamento do conhecimento e compreensão sobre
os mesmos, para subsidiar a indicação de medidas necessárias e exequíveis, de forma a levar
a Faculdade Apoio a cumprir a sua missão como entidade que integra o Sistema Nacional de
Educação Superior.

8.4 Recursos
A prática da Autoavaliação é um processo contínuo e, como tal, exigirá recursos
permanentemente, cabendo a Mantenedora a responsabilidade de prover fundos específicos
em seu orçamento. Não é recomendável, no entanto, estabelecer um orçamento global para o
Programa, não só por seu caráter de permanência, mas, também, pelo risco de não se
proceder a uma estimativa qualificada e precisa dos custos para a sua realização. Desta
forma, considera-se como mais indicado, propor um orçamento semestral, considerando a
ocorrência das diferentes etapas de avaliação no semestre, algumas das quais poderão ser
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desenvolvidas simultaneamente. Os recursos, por acaso necessários, que digam respeito a
pessoas, materiais e operações diversas deverão, portanto, constar dos Planos de Ação
pertinentes às dimensões que serão consideradas no processo de avaliação institucional e
previstos para execução em cada semestre.
Os custos diretos do Programa são os fundos necessários para o desenvolvimento
das atividades da CPA e do próprio processo de autoavaliação e poderão ser representados
por reuniões, seminários, palestras ou similares, inclusive, realizadas fora do ambiente de
trabalho, pessoal em bases ad hoc, viagens, estratégias de comunicação e endomarketing,
pesquisas internas e de benchmarking e, se carecerem, serviços de consultoria externos.
Esses valores serão estimados com bastante precisão e integrarão um orçamento que deverá
ser aprovado pela instância superior da Instituição.
8.5 Etapas da Avaliação Interna
A organização do processo avaliativo das Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP
prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas das quais podem ser desenvolvidas
simultaneamente.
No Projeto de Auto-avaliação estabeleceu-se um cronograma geral, que vem sendo
adaptado para cada ciclo, considerando-se as etapas definidas sendo que, para as ações
previstas em cada uma delas, poderão ser elaborados planos de trabalho que incluirão o
calendário que contempla os prazos para a execução das ações e datas de eventos, a
distribuição das tarefas e a definição dos recursos humanos, materiais e operacionais
necessários. Referidos planos, após a sua elaboração, passarão a fazer parte integrante do
planejamento da avaliação.
Às etapas de avaliação interna e o prazo para a sua conclusão estão, assim,
estabelecidas:
PRIMEIRA ETAPA: Preparação
I - COMISSÂO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - REVIGORAMENTO
A Comissão Própria de Avaliação – CPA foi constituída de acordo com o disposto no
art. 11 da Lei nº 10.861/04, com as funções de coordenar e articular o processo interno de
avaliação e disponibilizar informações. A CPA é cadastrada junto ao INEP e conta, na sua
composição, com a participação de representantes de todos os segmentos da comunidade
acadêmica e, também, da sociedade civil organizada. Tem um regulamento elaborado, no qual
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está definida a quantidade de membros, forma da composição, duração do mandato, dinâmica
do funcionamento e modo de organização. O Regulamento da CPA foi aprovado pelo órgão
colegiado máximo da Instituição. A CPA sempre passa por um revigoramento atentando-se
para o reforço da

efetiva participação da comunidade interna e externa nos processos de

autoavaliação institucional e da divulgação de análises e resultados das avaliações ,
disponibilizando-se as informações à comunidade acadêmica.
II - PLANEJAMENTO
Anualmente a CPA elabora o seu Plano Geral de Ações, como o a seguir descrito,
para o período 2011-2013:
Plano Geral de Ações da CPA para 2011-2013
·

Manutenção com informações atualizadas do MURAL DA CPA, inclusive, com

a divulgação de Atas de reuniões da CPA.
·

Estudar a possibilidade de elaboração de Informativo sobre a Avaliação

Institucional;
·

Informações sobre Avaliação Institucional no site da Instituição, estudando a

possibilidade de se criar LINK “Fale com a CPA”;
·

Realização de reuniões regulares com a Direção informando-a sobre o

andamento do processo de avaliação;
·

Elaboração de Guias para Relatórios Parciais, considerando cada dimensão a

ser avaliada;
·

Realização de Seminários sobre Avaliação Institucional com a comunidade

acadêmica – corpo docente, discente e técnico-administrativo (Sensibilização);
·

Elaboração e Aplicação de Questionários de Avaliação do Corpo Docente;

·

Elaboração e aplicação de Questionários de Pesquisa referente às dimensões

de avaliação;
·

Análise e interpretação de resultados das pesquisas aplicadas, divulgando-as

com a comunidade acadêmica e elaborando, a respeito, Relatórios Parciais.
·

Realização de reuniões, entrevistas, grupos focais e outros encontros, de

acordo com os Planos de Ações que serão estabelecidos a partir dos “Guias para Relatórios
Parciais”.
·

Revisão de Relatórios anteriores para, principalmente, verificar as sugestões

apresentadas, sua atualidade e a implementação das mesmas;
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·

Redação e Aprovação pela CPA de Relatórios Parciais;

·

Redação e Aprovação pela CPA de Relatório Final;

·

Encaminhamento de Relatório Final ao MEC e à Direção da Instituição;

·

Levantamento de documentos e indicadores pertinentes a cada dimensão;

·

Designação de Secretária para a CPA;

·

Manutenção de Arquivos da CPA, inclusive, de Arquivos das dimensões;

·

Realização de reuniões ordinárias da CPA toda a terceira quarta-feira do mês;

·

Elaboração de Matriz de Responsabilidade referente às ações propostas e

acompanhamento do seu desenvolvimento e execução.
O Plano Geral de Ações de cada de cada ano, bem como os Planos de Trabalho
deles decorrentes, passam a fazer parte integrante do Projeto de Avaliação e deste PDI.
III - SENSIBILIZAÇÃO
A sensibilização objetiva o envolvimento da comunidade acadêmica na construção da
proposta avaliativa e a consolidação de uma cultura de avaliação na Instituição. A
sensibilização se define como um processo permanente que esteve presente não só nos
momentos iniciais do processo de autoavaliação, mas, na continuidade das ações avaliativas,
pois sempre haverá novos entrantes no processo, sejam estudantes, sejam membros do corpo
docente ou técnico administrativo.
SEGUNDA ETAPA: Desenvolvimento
No desenvolvimento da autoavaliação são consideradas as diferentes dimensões
institucionais, dentre elas, obrigatoriamente, as previstas no art. 3º da Lei nº 10.861/04, quais
sejam:
I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II - a política para o ensino, a iniciação à pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de iniciação à pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural;
IV - a comunicação com a sociedade.
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V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho;
VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios;
VII - infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de iniciação à pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação;
VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da
auto-avaliação institucional;
IX - políticas de atendimento aos estudantes;
X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social de continuidade dos
compromissos na oferta de educação superior;
XI - outras dimensões – poderão ser incluídos outros ítens considerados relevantes
tendo em vista a compreensão e construção da sua identidade institucional, suas
especificidades e sua missão, como atividades artística, esportivos e culturais, programa de
voluntariado social, rádios, inserção regional, entre outros.
Esta etapa consiste na concretização das atividades planejadas, de acordo com o
Projeto de Avaliação, Planos de Ações e com os Planos de Trabalhos elaborados e incluirá:
·

realização de reuniões e debates de sensibilização;

·

sistematização de demandas, ideias e sugestões oriundas das reuniões;

·

realização de seminários internos e/ou palestras para: apresentação do

SINAES, da CPA, do Projeto de Avaliação,

discussões internas e apresentação da

sistematização dos resultados e outros;
·

definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de
evasão, etc.;)
·

construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários,

grupos focais e outros;
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·

definição da metodologia de análise e interpretação de dados;

·

definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho:

espaço físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicados a esta tarefa e outros;
·

definição de formato de relatório de autoavaliação;

·

definição de reuniões sistemáticas de trabalho;

·

elaboração de relatórios; e

·

organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e

publicação das experiências.
Será de fundamental importância a coerência entre as ações planejadas e as
metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a observância dos prazos
estabelecidos.
TERCEIRA ETAPA: Consolidação
Esta etapa contempla a conclusão do processo de autoavaliação e apresenta os seus
resultados, traduzidos em um documento final que deve incorporar a contribuição de
comissões externas de avaliação e ser submetida aos colegiados superiores da Instituição.
Contempla, também, um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados no que se
refere à melhoria da qualidade da Instituição. São as seguintes, as atividades que serão
desenvolvidas nesta etapa:
I - RELATÓRIO
O relatório final de avaliação interna expressa o resultado do processo de discussão,
de análise e interpretação dos dados obtidos. O documento incorpora os resultados da
avaliação de cursos e de desempenho de estudantes, disponíveis até a data de sua
elaboração. O relatório terá como destinatários os membros da comunidade acadêmica, os
avaliadores externos e a própria sociedade. Por isto, considerando a diversidade desse
público, será fundamental a clareza na comunicação e o caráter analítico e interpretativo dos
resultados obtidos. O relatório apresentará sugestões para implementação das ações de
natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica.
II - DIVULGAÇÃO
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A divulgação gera continuidade ao processo de avaliação interna e oportuniza a
apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores, e das
ações concretas propostas e implementadas.
Para o efeito, são utilizados diferentes meios, tais como: reuniões, seminários, boletins
informativos – impressos e/ou eletrônicos, palestras, a divulgação do próprio relatório e outros.
III - BALANÇO CRÍTICO
Ao final do processo de autoavaliação é feita uma reflexão sobre o mesmo, quando
serão analisadas as estratégias utilizadas, as dificuldades enfrentadas e os avanços obtidos.
Tal análise possibilitará o planejamento de ações futuras, com vistas à continuidade do
processo avaliativo e proporcionará o autoconhecimento institucional definindo-se, ainda,
como um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como etapa próxima de
avaliação da Instituição.
IV - META-AVALIAÇÃO
Entende-se por Meta-Avaliação a autocrítica ou avaliação do próprio processo
avaliativo. Consiste numa verificação – check – para comparar os resultados alcançados na
fase de execução da avaliação, com os objetivos e metas estabelecidas na fase de
planejamento. Essa medição é necessária para que o processo de avaliação avance com
credibilidade e legitimidade internas.
A revisão do processo ocorrerá após o desenvolvimento de cada uma das atividades
específicas e, também, após o cumprimento de cada etapa prevista no ciclo avaliativo,
devendo contar com a participação de representantes dos diversos segmentos internos.
Os procedimentos para a Meta-Avaliação serão definidos ao longo do processo de
consolidação da cultura de avaliação institucional. Há, no entanto, alguns aspectos e
atividades importantes que, desde já, devem ser definidas como imprescindíveis de avaliação
ou verificação. São eles:
·

a abrangência e qualidade do projeto de autoavaliação.

·

o exame da validade de constructo e de conteúdo dos instrumentos utilizados

no processo.
·

a participação da comunidade acadêmica e administrativa.
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·

o compromisso explícito dos dirigentes da Instituição com o processo de

avaliação, bem como da garantia do apoio e disponibilização dos recursos e de outras
condições necessárias ao seu desenvolvimento.
·

o comprometimento e a participação efetiva dos membros da CPA, como

principais responsáveis pela condução do processo.
·

a relação entre avaliação, planejamento e gestão.

Em função dos resultados da Meta-Avaliação, serão implementadas correções dos
desvios detectados, para que possíveis problemas identificados não voltem a ocorrer. Assim, a
Meta-Avaliação será instrumento da maior importância para o processo, porquanto emprestará
os fundamentos e as orientações necessárias à revisão e ao aprimoramento das diversas
atividades avaliativas desenvolvidas pela Instituição.

8.6 Integração com a Avaliação Externa
As ações da avaliação interna e externa são realizadas de forma integrada e
complementar.
Os resultados da autoavaliação são submetidos à apreciação externa e com isto,
pode-se corrigir eventuais enganos de percepção dos agentes internos, acostumados às
rotinas da Instituição e envolvidos em padrões e crenças da cultura corporativa da qual fazem
parte. Por isto, além da visita dos avaliadores especialistas designados pelo MEC, a Instituição
está aberta à contribuição dos diversos setores da comunidade externa, estimulando a sua
participação nos processos avaliativos.
A avaliação externa procedida pelo MEC é considerada como instrumento de valor
primordial que pode agregar, não só na construção de conhecimentos sobre a realidade, mas,
também, pelo olhar crítico e organizador das ações da Instituição.
Os resultados da avaliação externa, tendo por base as informações fornecidas pela
CPA, a visita à Instituição, o exame de documentos, a interlocução com dirigentes,
professores, discentes e pessoal técnico-administrativo e o próprio relatório de autoavaliação,
dentre outros, serão encaminhados à CONAES para a elaboração do seu parecer conclusivo
que será submetido aos órgãos competentes. Esse parecer final servirá como subsídios para a
melhoria da qualidade acadêmica e para o desenvolvimento de políticas internas públicas.
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A integração da avaliação interna e externa faz parte de um importante processo de
discussão e reflexão, cujos resultados se reverterão em benefício da Instituição avaliada e do
sistema de educação superior como um todo.

8.7 Resultados Esperados
Desenvolver na Instituição a cultura da qualidade, ensejada por um processo
avaliativo aberto, participativo e confiável constitui um anseio da CPA. A definição de
procedimentos de autoavaliação e a elaboração de projeto específico pretendem contribuir
com esse desafio, ao estabelecer componentes de seu planejamento estratégico que
direcionam as ações avaliativas para a verificação diagnóstica formativa, com vistas a avaliar o
status da Instituição para construir a autoconsciência de sua realidade e implementar
melhorias que traduzam a qualidade da educação superior oferecida.
Por isso, espera-se, como resultado do desenvolvimento do processo de avaliação
das Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP, dentre outros, como registrados no Projeto de
Autoavaliação Institucional, que:
·

a qualidade da IES seja referenciada e dinamizada pela participação dos

diferentes atores institucionais;
·

a definição de padrões de qualidade esteja vinculado aos objetivos

estabelecidos e que devam direcionar o processo educativo e ao projeto pedagógico da IES;
·

sejam aperfeiçoados, como conseqüência de uma avaliação reflexiva, os

aspectos, procedimentos e processos na Instituição, assim como, os seus pontos que possam
gerar a excelência acadêmica;
·

as recomendações, os projetos e proposições da CPA sejam, efetivamente,

concretizados, caracterizando-se como alterações qualitativas a serem feitas nos programas
desenvolvidos;
·

haja um compromisso explícito dos dirigentes da IES em relação ao processo

avaliativo, oferecendo-se o apoio institucional necessário ao desenvolvimento da avaliação
com a profundidade e seriedade requeridas;
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·

a CPA cumpra a sua missão; desenvolva esforços para a consecução dos

objetivos estabelecidos na proposta de autoavaliação e possa contribuir, efetivamente, para
que se alcance a visão consignada;
·

as Faculdades Integradas Ipitanga – FACIIP sejam referência em qualidade,

colaborando com

a construção de um sistema de educação superior mais coerente e

vinculado a um projeto de desenvolvimento social.
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8.8. Fluxograma resumido do Projeto de Autoavaliação das Faculdades
Integradas Ipitanga- FACIIP

Missão

SINAES

PROJETO DE
AUTOAVALIAÇÃO

CONAES

LEGISLAÇÃO:
- Diretrizes
- Critérios
- Estratégias
- Roteiros
- Outros

COMPROMETIMENTO DA
DIREÇÃO

ALOCAÇÃO DE
RECURSOS

CONSTITUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA CPA

ACOMPANHAMENTO
DE LEGISLAÇÃO E
DIRETRIZES

IMPLEMENTAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE
PLANOS DE TRABALHO

SENSIBILIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE
ACADÊMICA E
SOCIEDADE

REVISÃO DE PADRÕES

ANÁLISES RELATÓRIOS
E RECOMENDAÇÕES

INFORMAÇÕES AO INEP

META-AVALIAÇÃO
BALANÇO CRÍTICO
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9 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
9.1 Estratégias de gestão econômico-financeira
A gestão econômico-financeira tem como premissa maior o sentido de preservação do
equilíbrio econômico e financeiro, objetivando a viabilização de uma política de preços
agressiva em benefício do aluno e, em contrapartida, buscar uma estrutura de custos que
esteja adequada ao objetivo estabelecido. Neste sentido, estabeleceu-se o foco dos
investimentos em tudo que possa aperfeiçoar o suporte à atividade-fim.

9.1.1 Responsabilidade da Mantenedora
A Entidade Mantenedora é responsável perante as autoridades públicas e ao público
em geral, pelas Faculdades, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitados os limites da lei, do Regimento, da liberdade acadêmica e
didático-pedagógica do corpo docente, do corpo discente e da autoridade própria de seus
órgãos deliberativos e executivos.
Compete à Entidade Mantenedora prover adequadas condições de funcionamento das
atividades das Faculdades Integradas Ipitanga, colocando-lhe à disposição dos bens móveis e
imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos ou alugados,
assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros para custeio das suas finalidades, nos
termos do plano orçamentário aprovado.

9.1.2 Gestão orçamentária
À Entidade Mantenedora reserva-se a administração orçamentária, patrimonial e
financeira das Faculdades, podendo delegá-la no todo ou em parte, aos membros da Diretoria
Geral. Dependem de aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados
ou das Diretorias que importem em aumento de despesas ou custos, previstos ou não no
plano orçamentário.
Os convênios interinstitucionais e contratos de prestação de serviços educacionais
firmados entre os alunos e a Instituição, serão assinados pela Entidade Mantenedora, por
membro da Diretoria Geral das Faculdades, ou por qualquer outro empregado, por delegação
de competência.
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Serão da exclusiva alçada de decisão da Mantenedora:
I – a criação, ampliação, incorporação desdobramento, fusão, suspensão ou
fechamento de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de vagas;
II- a criação, ampliação, desdobramento ou fechamento de qualquer órgão
administrativo ou acadêmico.
III – a aprovação ou alteração do orçamento financeiro anual das Faculdades
Integradas Ipitanga;
IV – a aprovação ou alteração do plano de carreira, de cargos e salários do docente e
do pessoal técnico-administrativo;
V- a aprovação e alteração do programa anual de capacitação e desenvolvimento do
corpo docente e do técnico-administrativo;
VI- a contratação e dispensa de pessoal;
VII- aprovação de regulamento financeiro e de condições para realização de acordos
financeiros com os seus usuários;
VIII- aprovação de programa de bolsa de estudo própria para os discentes, técnicoadministrativos e professores, em cursos de graduação, pós-graduação e de extensão.
IX – a definição de valores de anuidade, mensalidade, contribuições ou emolumentos
por serviços prestados.

9.1.3 Fontes de recursos
São as seguintes as fontes de recursos financeiros para a manutenção das
Faculdades Integradas Ipitanga –FACIIP:
I - dotações financeiras da Mantenedora;
II - anuidades, mensalidades, taxas, contribuições ou emolumentos, cobrados dos
alunos em cursos de graduação, pós-graduação e de extensão.
III - outras que sejam definidas no orçamento financeiro anual das Faculdades.
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9.1.4 Estratégias
São estabelecidas estratégias que devem permitir as Faculdades Integradas Ipitanga FACIIP cumprirem com os compromissos assumidos, com os investimentos necessários e
com o seu custeio e possibilitem a sua evolução e crescimento permanentes. Destacam-se
dentre as estratégias estabelecidas:
I – buscar a autossustentabilidade da Instituição;
II – obter o compromisso de todos os órgãos, serviços e pessoas vinculadas à
Instituição com resultados financeiros positivos;
III – Inserir o patrimônio no sistema de gestão, organizando os bens imóveis e móveis,
catalogando-os e codificando-os;
IV – Sistematizar o acompanhamento de despesas e receitas através de registros
contábeis e de relatórios gerenciais avaliando o desempenho de cada unidade de serviço;
V – acompanhar o recebimento dos recursos financeiros pelos serviços prestados,
adotando medidas favoráveis a uma situação regular de adimplência.
VI – estabelecer índices de melhoria contínua do sistema de custos e de receitas.

9.2 Planos de investimentos
Os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da infraestrutura física e
tecnológica das FACIIP para atender as atuais necessidades dos cursos instalados e outros
gastos estabelecidos em função do cumprimento das metas.

9.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução
Em vista das incertezas que dominam no momento o mercado da educação superior,
optou-se

por

estabelecer

previsões

orçamentárias

e

cronograma

de

execução

semestralmente, em função das metas estabelecidas, neles considerando as receitas e as
despesas estimadas para o período. Assim, as previsões são mais realistas e se adequam à
situação de cada período, dando às Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP uma
característica de organização adaptativa, o que define as organizações modernas, mesmo
porque em vista da dinâmica das mudanças não se pode hoje planejar, principalmente,
quando se trate de recursos financeiros, em longo prazo. Esclareça-se, ainda, que o
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planejamento financeiro semestral é mais coerente com os objetivos e metas cuja efetivação é
viável a cada semestre evitando-se, desta forma, a intenção de “planejar, simplesmente, por
planejar” ou para cumprir normas estabelecidas por instâncias de alçada superiores.

