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Apresentação e Justificativas 

 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional  (PDI) da Faculdade de 

Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR, mantida pela ETC – Escola Tecnológica de 

Curitiba Ltda. foi elaborado para um período de 5 anos. Trata-se de um documento 

que identifica a Instituição de Ensino Superior e, também, é um documento de 

planejamento e gestão. Considera a identidade da FATEC-PR, no que diz respeito a 

sua filosofia, a missão, as diretrizes pedagógicas, a estrutura organizacional e as 

atividades acadêmicas que desenvolve e que pretende desenvolver, objetivos e as 

metas a serem alcançados pela IES no período de 2018 a 2022 (cinco anos), bem 

como atualiza o PDI anterior, referente ao período 2013-2017, seguindo uma linha 

estratégica que busca aproveitar as potencialidades e oportunidades de ambiente 

acadêmico, tecnológico e científico, bem como as realidades da Instituição de modo 

aderente com o ambiente onde se insere. 

Os objetivos, as estratégias e as ações abrangem as áreas do ensino de 

graduação, do ensino de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, os programas de 

pesquisa, os cursos e projetos de extensão, a gestão de recursos humanos, o 

compromisso social com o corpo discente e docente, a comunicação com a 

sociedade, a infraestrutura física, a busca de excelência na atuação, a consolidação 

da faculdade na sua área de atuação, a gestão institucional, a estrutura 

organizacional e aborda o histórico e o perfil institucional. Para cada um dos itens 

apresenta as justificativas dos desvios do cronograma original previsto no PDI – 

2018-2022. 

Uma das justificativas para a atualização do PDI da FATEC-PR, foi manter a 

aderência com a legislação educacional que trata sobre avaliações de instituições de 

ensino superior e de cursos de graduação, ou seja, a implantação do SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Lei 10.861 de 14/04/2004), que 

reforça o processo de autoavaliação da IES para reconhecimento de renovação de 

reconhecimento de cursos e para recredenciamento das Instituições de Ensino 

Superior. 

Outro aspecto fundamental para a atualização do PDI é o fato de prever a 

solicitação para autorização de novos cursos de graduação e pós-graduação (stricto 
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sensu) e para isto é preciso a previsão dos mesmos no PDI da IES.  

Os trabalhos de atualização foram realizados com a participação dos diretores 

da FATEC-PR e das áreas envolvidas da FATEC-PR e o palno resultante foi 

apresentado e aprovado emreunião do CAS - Conselho de Administração Superior, 

conforme previsto no Regimento Interno da FATEC-PR. 

Para a elaboração deste PDI foram consideradas as informações que 

constavam do PDI anterior e as novas informações disponíveis nas áreas da IES 

durante o período em que vigorou o PDI – 2018 - 2022. 

Os dados para atualização do documento foram obtidas junto às pessoas da 

Administração Superior da FATEC-PR e junto ao pessoal técnico-administrativo 

envolvido nas áreas de atuação da IES, dentre elas a Direção Geral, a Direção 

Acadêmica; a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão e junto a Direção 

Administrativa e Financeira.  

As demais áreas, relacionadas com a gestão acadêmica consideradas, foram: 

a Biblioteca, as Coordenações de Curso e a Secretaria Geral. Nas áreas ligadas à 

Direção Administrativa e Financeira foram considerados a Tesouraria, o Protocolo e 

a o Núcleo de Recursos Humanos. 

Foram verificados e analisados documentos das áreas, feitas observações in 

loco, analisados registros e atas de reuniões do CAS, relatórios da CPA – Comissão 

Própria de Avaliação e atas de Colegiados de Curso e atas do NDE  - Núcleo 

Docente Estruturante de cada curso de graduação e, quando necessário, as 

pessoas foram entrevistadas em suas áreas de trabalho ou ainda entrevistadas 

durante reuniões de trabalho.  

Também foram considerados e analisados o MANUAL DE REGULAMENTOS 

E INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA FATEC-PR e o REGIMENTO INTERNO DA 

FATEC-PR, Relatórios da CPA, bem como os relatórios de avaliação da IES e de 

seus cursos de graduação disponibilizados no E-MEC 

Atualmente a FATEC-PR oferta quatro cursos de graduação, sendo eles: 

Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, Curso Superior de 

Tecnologia em Redes de Computadores, Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações e o Curso Superior de Administração, bacharelado. 

Um dos objetivos mais importantes da Alta Administração da IES foi a revisão 
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do PDI da FATEC-PR de modo a atualizá-lo e adequá-lo à realidade atual, tornando-

o mais aderente aos anseios e às necessidades da mantenedora e do meio social e 

acadêmico onde se insere. 

Isto se tornou realidade com a revisão e atualização do PDI anterior e justifica 

a necessidade de propor este plano, além de atender ao previsto na legislação 

educacional, o que está sendo feito com esse trabalho. 

Ademais, para que a IES possa crescer, tanto em infraestrutura, quanto 

oferecendo novos cursos de graduação e de pós-graduação, na região onde se 

insere, é preciso que o PDI esteja atualizado. 

Ao atualizar o seu Plano de Desenvolvimento Institucional, a FATEC-PR está 

planejando o desenvolvimento ao longo de cinco anos, usando os conhecimentos 

adquiridos com base no recente passado, bem como a experiência adquirida pelos 

diretores e colaboradores, no dia-a-dia das atividades da gestão institucional. 

Na visão estratégica do horizonte do planejamento, está sendo considerado 

no PDI: o contexto social, a visão democrática, a gestão ambiental, a acessibilidade 

e o respeito às diferencias culturais e étnicas e o atendimento à legislação 

educacional e aos ideais democráticos com a participação dos colaboradores.  

Deste modo, a FATEC-PR definiu suas diretrizes e objetivos e atualizou o seu 

PDI, articulando o local e o global, a qualificação técnica formal e a qualificação 

social, evidenciando, assim, o caráter de uma instituição sintonizada com o 

conhecimento universal e, ao mesmo tempo, com base na realidade atual, primando 

pelo compromisso social no ambiente em que se situa e a contribuição para o 

desenvolvimento tecnológico do Brasil.  

O trabalho realizado procurou considerar o conteúdo definido para o Projeto 

de Desenvolvimento Institucional, conforme consta no Art. 16 do Decreto 

5.773/2006, que prevê: 

 
[…] 
Art. 16. O plano de desenvolvimento institucional deverá conter, pelo 
menos, os seguintes elementos: 
I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem 
como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso; 
II - projeto pedagógico da instituição; 
III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada 
um de seus cursos, especificando-se a programação de abertura de cursos, 
aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, 
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a previsão de abertura dos cursos fora de sede; 
IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de 
número de turmas previstas por curso, número de alunos por turma, locais e 
turnos de funcionamento e eventuais inovações consideradas significativas, 
especialmente quanto a flexibilidade dos componentes curriculares, 
oportunidades diferenciadas de integralização do curso, atividades práticas 
e estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 
avanços tecnológicos;  
V - perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no 
magistério superior e experiência profissional não acadêmica, bem como os 
critérios de seleção e contração, a existência de plano de carreira, o regime 
de trabalho e os procedimentos para substituição eventual dos professores 
do quadro; 
VI - organização administrativa da instituição, identificando as formas de 
participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis 
pela condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos de auto-
avaliação institucional e de atendimento aos alunos; 
VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: 
a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos e 
científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e 
enciclopédias, formas de atualização e expansão, identificado sua 
correlação pedagógica com os cursos e programas previstos; vídeos, DVD, 
CD, CD-ROMS e assinaturas eletrônicas; espaço físico para estudos e 
horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo e serviços 
oferecidos; 
b) com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos existentes e a 
serem adquiridos, identificando sua correlação pedagógica com os cursos e 
programas previstos, os recursos de informática disponíveis, informações 
concernentes à relação equipamento/ aluno; e descrição de inovações 
tecnológicas consideradas significativas; e 
c) plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, 
imediato e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais ou com mobilidade reduzida, para utilização, com 
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte; dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de 
tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 
VIII - oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de apoio 
presencial; 
IX - oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e 
X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 
[…]. (DECRETO 5.773/2006)  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento contém o Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR, em atendimento ao que 

preceitua o Decreto 5.773, de 09 de maio de 2006, da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba – FATEC-PR, credenciada no Sistema Federal de Educação pela Portaria 

Ministerial nº 159, de 19 de janeiro de 2005. 

O PDI é um instrumento administrativo e político-pedagógico que, conforme 

as diretrizes definidas pela SESu/MEC, identifica a Instituição de Ensino Superior 

(IES) no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às 

diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às 

atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 

Assim, este PDI é destinado a firmar um compromisso da FATEC-PR com o 

Ministério da Educação e dar diretrizes e sustentabilidade à atuação da Instituição e 

ao seu desenvolvimento no qüinqüênio 2018 – 2022, atualizando o PDI anterior, 

referente ao período de 2013 a 2017. 

A FATEC-PR, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, instituição 

particular de ensino superior, mantida pela Escola Tecnológica de Curitiba Ltda, 

pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, 

Estado do Paraná e com seu Contrato Social na Junta Comercial do Estado do 

Paraná sob nº 20020103263, na data de 18 de janeiro de 2002. Em 2013 teve 

alteração contratual (7ª alteração contratual), datada de 20/08/2013, e registrada na 

Junta Comercial do Paraná, em 10/09/2013, sob no. 2013488260-1, apresenta os 

novos diretores que adquiriram a mantenedora ETC e suas mantidas. 

A última alteração contratual, datada de 17 de outubro de 2016, está 

arquivada no mesmo órgão oficial 

Em observância ao art. 15, Item II, Letra “c”, do Decreto 5.773/06, junta-se 

como anexo deste PDI, o Regimento Geral da FATEC-PR (Anexo I). 

No presente Plano estão incluídas ainda informações pertinentes à solicitação 

de autorização de funcionamento de novos cursos (Anexo II), conforme consta 

também do cronograma de implementação do PDI, Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1 - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RESUMO HISTÓRICO DA IES 

 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, com sede na Rua 

Itacolomi, No. 450, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP: 81.070-150, é mantida pela 

ETC - Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná. 

A IES foi credenciada pelo MEC através da Portaria No. 159, de 19 de janeiro 

de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de janeiro de 2005. A 

FATEC-PR iniciou suas atividades no ensino superior no ano de 2005, e atualmente, 

no início de 2016, a IES conta com 9 (nove) cursos, sendo 3 (três) cursos superiores 

de tecnologia e 5 (cinco) cursos de bacharelado e 1(um) curso de licenciatura.  

A FATEC-PR oferece atividades e Cursos de Extensão e Profissionalizantes, 

e Pós-graduação Lato Sensu em áreas tecnológicas dos cursos que oferta.  

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi autorizado na mesma 

portaria de credenciamento da IES e teve o Curso de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações e o Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, Autorizados 

pelas Portarias No. 1.100 e 1.101, de 5 de abril de 2005, respectivamente, 

publicadas no DOU de 6 de abril de 2005. 

O Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial foi reconhecido pela Portaria 

Ministerial Nº 471, de 22 de novembro de 2011, publicada no DOU de 24/11/2011.  

O Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações foi reconhecido 

pela Portaria Ministerial Nº 298, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012.  

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi reconhecido pela 

Portaria Ministerial Nº 302, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012. E teve a Renovação do Reconhecimento pela Portaria 1093 de 

24/12/2015, publicada no DOU de 30/12/2015.  

O Curso de Administração, bacharelado, foi Autorizado pela Portaria Nº 185 

de 06/02/2009, publicada no DOU de 09/02/2009, foi avaliado pelo MEC e pelo CRA 

– Conselho Regional de Administração e Reconhecido pela Portaria No 664, de 
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12/12/2013, publicada no DOU de 13/12/2013. 

A Portaria 743 de 10/12/2014 publicou no DOU de 11/12/2014 a  Autorização 

do Curso de Engenharia de Produção. 

A Portaria No. 266 de 27/03/2015 publicou a Autorização do Curso de Serviço 

Social. 

A Portaria 584 17-08-2015, DOU de 18/08/2015, publicou a Autorização do 

Curso de Pedagogia, licenciatura. 

A Portaria No 704 de 02/10/2015 publicou a Autorização do Curso de 

Engenharia Civil. 

A Portaria No. 816 de 29 de outubro de 2015 publicou a Autorização do Curso 

de Ciências Contábeis. 

A Portaria No. 240 de 30 de março de 2017 publicou a Autorização do Curso 

de Engenharia Elétrica. 

A Portaria No. 240 de 30 de março de 2017 publicou a Autorização do Curso 

de Engenharia Mecânica. 

A Portaria No. 1251 de 07 de dezembro de 2017 publicou a Autorização do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

A Portaria No. 116 de 20 de fevereiro de 2018 publicou a Autorização do 

Curso de Engenharia da Computação. 

A partir do segundo semestre de 2013, a FATEC-PR e o CTC, instituições 

mantidas pela ETC, foram adquiridas por um grupo de educadores do Estado de 

São Paulo e que compreende 8 (oito) faculdades naquele Estado e uma IES no 

Distrito Federal. Desde então, a FATEC-PR compõe o grupo ao qual pertence à 

IERT – INSTITUIÇÕES DE ENSINO REUNIDAS DO TIETÊ, mantenedora sediada 

em Barra Bonita / SP ao qual pertence a Faculdade GRAN TIETÊ e a Faculdade 

GALILEU, e outras instituições do grupo que ofertam cursos nas áreas de 

administração, educação e engenharias. 

Nas mesmas instalações da FATEC-PR funciona o CTC - Colégio Técnico de 

Curitiba, mantido pela ETC, onde são ofertados, no turno diurno e noturno, quatro 

cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao nível do segundo grau (Técnico 

em Automação Industrial, Técnico em Informática para Internet, Técnico em 

Telecomunicações e Técnico em Eletrotécnica) e oferta o Curso de Ensino Médio 
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Regular no período da manhã. A partir de 2015, o CTC também tem ofertado um  

curso técnico no âmbito do PRONATEC.   

A FATEC-PR também tem tradição na realização de atividades e Cursos de 

Extensão e Profissionalizantes, em áreas tecnológicas dos cursos que oferta. Dentre 

estes cursos destacam-se: Comandos Industriais; Eletrônica Analógica (Eletrônica 

Básica); Eletrônica Digital; Instalação Elétrica Residencial e Predial; 

Microprocessadores e Microcontroladores PIC; Microcontrolador da Família 8051; 

NR 10; SEP; Informática Básica; Linguagem C++; Linguagem C; Linguagem Delphi; 

Linguagem Java; Linguagem Visual Basic; Programação Dot NET; Montagem e 

Manutenção de Computadores; Sistema Operacional Linux; Cabeamento 

Estruturado; Comunicações de Dados; Telefonia Básica e Telefonia Celular. 

A seguir está apresentado, sob a forma de um resumo, a identificação da 

Instituição Mantenedora e da mantida 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Informações – Mantenedora 

Razão Social ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA 

CNPJ 04.972.854/0001-90 

Endereço Rua Itacolomi Nº 450 

Bairro Portão Cidade Curitiba 

UF Paraná CEP 81.070-150 

Fone (41) 3246-7722 Fax (41) 3248-0246 

E-mail 

secretaria@fatecpr.edu.br; presidência@desconta.com.br, 
mauro.rizzo@uol.com.br 

Dirigentes: João Paulo Alves da Silva e Mauro Afonso Rizzo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
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Informações – Mantida 

Nome FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – FATEC-PR 

Sigla FATEC-PR 

Endereço Rua Itacolomi Nº 450 

Bairro Portão Cidade Curitiba 

UF Paraná CEP 81.070-150 

Fone (41) 3246-7722 

Fax (41) 3248-0246 

E-mail 
secretaria@fatecpr.edu.br; 
presidência@desconta.com.br, mauro.rizzo@uol.com.br 

Site www.fatecpr.edu.br 

Diritor Geral João Paulo Alves da Silva 

 

 
 

1.2 MANTENEDORA 

 

A mantenedora da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR é a 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda - ETC, pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná e com seu Contrato 

Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na 

data de 18 de janeiro de 2002 e inscrita no CNPJ sob nº 04972854/0001-90 e no 

mesmo endereço da mantida. 

A última alteração contratual (7ª alteração contratual), datada de 20/08/2013, 

e registrada na Junta Comercial do Paraná, em 10/09/2013, sob no. 2013488260-1, 

apresenta os novos diretores que adquiriram a instituição a ETC e suas mantidas. 

 

1.2.1 Missão da ETC 

 

A missão estabelecida pelos dirigentes para a ETC é: 

 

“Empreender em projetos educacionais que visem contribuir com o progresso 
de Curitiba e Região Metropolitana, bem como com a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade em geral, formando profissionais dotados do senso de 
cidadania e responsabilidade social”. 

 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
http://www.fatecpr.edu.br/
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1.2.2 Histórico e Finalidades 

 

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda é uma instituição jovem, dedicada ao 

ensino de nível técnico profissionalizante e de nível superior. Constituída no ano de 

2002, sua finalidade precípua é a de atender a uma significativa parcela da 

população curitibana e da região metropolitana, principalmente a constituída pelos 

jovens egressos do ensino fundamental e médio que notoriamente necessitam de 

uma oportunidade de aprendizagem profissionalizante. Assim, pela iniciativa de 

pessoas experientes em áreas tecnológicas e em educação técnica profissional, 

foram iniciados os trabalhos de constituição da ETC por seus sócios fundadores, 

Profs. Luiz Carlos Jesus Asmir e Vera Lúcia Adib Asmir. 

Os trabalhos educacionais da ETC foram iniciados com os seguintes cursos 

técnico-profissionalizantes: Curso Técnico em Computação, Curto Técnico em 

Telecomunicações e Curso Técnico em Eletrônica Industrial e Automação. Na 

seqüência, foram implantados os cursos superiores de Tecnologia em Redes de 

Computadores, em Sistemas de Telecomunicações e em Eletrônica Industrial. 

A ETC conta com uma infraestrutura de qualidade e com um quadro de 

pessoal técnico-administrativo e docente à altura de suas aspirações, que são pela 

excelência na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.2.3 Áreas de Atuação e Inserção Regional 

 

Conforme prevê o contrato social, a Escola Tecnológica de Curitiba Ltda.  

exerce suas atividades no município de Curitiba, Estado do Paraná, pretendendo 

ampliar seu raio de ação, em futuro próximo, através da educação a distância, 

atingindo, com isto, outros Estados do território nacional. 

 

1.2.4 A Administração 

 

Por determinação da sétima alteração contratual de 20/08/2013, a Escola 

Tecnológica de Curitiba Ltda. é administrada por seus sócios-proprietários, que 

adquiriram a empresa, os diretores João Paulo Alves da Silva e Mauro Afonso Rizzo. 
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1.2.5 Currículo Resumido dos Dirigentes da ETC 

 

A seguir estão apresentados os Currículos Resumidos dos Dirigentes da 

FATEC-PR e da Mantenedora ETC. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA - DIRETOR GERAL E DIRETOR 

ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 Nome:    JOÃO PAULO ALVES DA SILVA  
 Sexo:    MASCULINO 
 Filiaçåo:    João Alves da Silva e Mitsui Saito da Silva 
 Nascimento:   04.09.1973 – AVARÈ / SP - BRASIL 
 Estado Civil :   Casado 
 RG:                                   22.212.241-9 SSP/SP  Dt Emissão: 14/JUN/1995 
 CPF:     173.958.538-06 
 
 Endereço Residencial: 
 Endereço:                     Rua Amadeu Miras, No. 85, Jardim Vitória, CEP 18.708-667  
 Municipio:         Avaré/SP 
 Telefone:         (14) 99123-4300 
 
Endereço profissional   

Rua Itacolomi, 450 - Portão 
81.070-150 - Curitiba/PR 
Fone: (041) 3246-7722 – Fax: (041) 3248-0246 

Endereço eletrônico  
                                         e-mail: presidência@desconta.com.br 
                                                    secretaria@fatecpr.edu.br     
 
Formação Acadêmica/Titulação 
Bacharel em Ciências Contábeis pela FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ (1995). 
  
Bacharel em Administração de Empresas FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ (1996). 
 
PÓs-Graduação em Contabilidade Avançada pela Faculdade Integradas de 
Ourinhos / FIO (2000).  
 

3. EXPERIENCIA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÊMICA 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nome da Instituição   :  ESCOLA DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - ETC 
Ano inicio -  Ano Fim  :  2013   -  atual 
Tipo de Vinculo         : Sócio e Diretor 
Enquadramento Funcional  : Diretor da ETC. 
Outras informações                      : Atuação como sócio e diretor na gestão da ETC, 

mantenedora do Colégio Técnico de Curitiba 
(CTC ) e da Faculdade de Tecnologia de 
Curitiba (FATEC-PR) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Instituição                     : FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA 

(FATEC-PR) 
Ano inicio -  Ano Fim  : 2013   -  atual 
Tipo de Vinculo         : Diretor Geral 
Enquadramento Funcional           : Diretor Geral da Faculdade Tecnlógica de Curitiba 

– FATEC-PR. 
Outras informações                      : Atuação na gestão da FATEC-PR, como Diretora 

Geral. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Instituição                     : FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA 

(FATEC-PR) 
Ano inicio -  Ano Fim  :  2013   -  atual 
Tipo de Vinculo         : Diretor 
Enquadramento Funcional            : Membro do CAS – Conselho de Administração 

Superior da FATEC-PR. 
Outras informações                       : Atuação nos colegiados da FATEC-PR, como 

Membro do CAS – Conselho de Administração 
Superior. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Instituição                     : COLÉGIO TÉCNICO DE CURITIBA (CTC) 
Ano inicio -  Ano Fim  :  2013   -  atual 
Tipo de Vinculo         : Diretor 
Enquadramento Funcional            : Diretor do COLÉGIO TÉCNICO DE CURITIBA 

(CTC). 
Outras informações                       : Atuação na Gestão do CTC. 
 
Atualmente o Diretor João Paulo Alves da Silva acumula as funções da Direção 
Geral da FATEC-PR, com as funções da Direção Administrativa e Financeira. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MAURO AFONSO RIZZO – DIRETOR  
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 Nome:    MAURO AFONSO RIZZO  
 Sexo:    Masculino 
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 Filiaçåo:    Afonso José Rizzo e Maria José Barduco Rizzo 
 Nascimento:   18.02.1971 – BOTUCATU / SP - BRASIL 
 Estado Civil :   Casado 
 Cedula de Identidade: 23.700.791-5 - SSP/SP -  Dt Emissão: 29/DEZ/2011 
 CPF:     261.864.598-70 
 
 Endereço Residencial: 
 Rua:    Rua Antônio Corvino, No. 30, Vila Mariana 
 CEP:    18.604-390 
 Municipio:   Botucatu/SP 
 Telefone:   (14) 99775-4505 
 
Endereço profissional   

Rua Itacolomi, 450 - Portão 
81.070-150 - Curitiba/PR 
Fone: (041) 3246-7722 – Fax: (041) 3248-0246 

Endereço eletrônico  
                                         e-mail: mauro.rizzo@uol.com.br 
                                         secretaria@fatecpr.edu.br     
 
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Doutorado em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, UNESP, Brasil (2013). 
 
Mestrado em Ciências Biológicas (Genética) pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil (2001). 
2007 
 
Especialização em andamento em Didática do Ensino Superior pela Faculdade 
Sudoeste Paulista (início: 2007). 
 
Graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho, UNINOVE, Brasil 
(2007). 
 
Graduação em Matemática pela Universidade Nove de Julho, UNINOVE, Brasil 
(2007). 
 
Graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho, UNESP, Brasil (1996). 
 
3. EXPERIENCIA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÊMICA 
 
Professor na Universidade Paulista, UNIP, Brasil, desde 2006 
 
Colaborador como avaliador de IES, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, INEP/MEC, Brasil, desde 2006. 
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Membro da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA), Banco de 
Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 
 
Proprietário da PROMEC - Projetos Educacionais Ltda, PROMEC, Brasil, desde 
2006. 
 
Membro Direitor e Presidente da Cooperativa de Multiserviços do Estado de São 
Paulo, COOPERATIVA, Brasil. (2004 – 2006). 
 
Colaborador da Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, ASPACO, Brasil 
(2003 – 2004) 
 
Membro do Conselho Técnico da Associação Paulista de Criadores de Ovinos (2003 
– 2004). 
 
Consultor Agente de Desenvolvimento do Programa SAI- Sistema Agroindustrial 
Integrado do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Brasil 
(2001 – 2004). 
 
Professor e Presidente da CPA da Faculdade Sudoeste Paulista, FSP, Brasil, desde 
2006). 
 
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Faculdade Sudoeste 
Paulista, FSP, Brasil, desde 2004.  
 
Membro de Colegiado Superior (CONSU) da Faculdade Sudoeste Paulista, FSP, 
Brasil, desde 2001. 
 
Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Faculdade 
Sudoeste Paulista, FSP, Brasil, desde 2000. 
 
Direção e administração, Diretoria Acadêmica, Coordenação da Faculdade Sudoeste 
Paulista, FSP, Brasil (2003 e 2005). 
 
Membro da Comissão de Capacitação Docente da Faculdade Sudoeste Paulista, 
FSP, Brasil, (2001 – 2005). 
 
Presidente da Comissão de Avaliação Institucional da Faculdade Sudoeste Paulista, 
FSP, Brasil (2002 – 2004). 
 
Vice-diretor Acadêmico da Faculdade Sudoeste Paulista, FSP, Brasil (2002 – 2004). 
 
Membro do Conselho de Curso de Secretariado Executivo Trilingue da Faculdade 
Sudoeste Paulista, FSP, Brasil (2001 – 2003) 
 
Membro do Conselho de Curso de Turismo da Faculdade Sudoeste Paulista, FSP, 
Brasil (2001 – 2003). 
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Membro de Conselho do Curso de Administração da Faculdade Sudoeste Paulista, 
FSP, Brasil (2001 – 2002) 
 
Colaborador da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, 
Brasil (1999 – 2002) 
 
Professor Titular da Secretaria Estadual de Educação, SSE/SP, Brasil (1993 – 
2000). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Instituição   :  ESCOLA DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - ETC 
Ano inicio -  Ano Fim  :  2013   -  atual 
Tipo de Vinculo         : Sócio e Diretor 
Enquadramento Funcional  : Diretor da ETC. 
Outras informações                       : Atuação sócio e diretor na gestão da ETC, como 

mantenedora do Colégio Técnico de Curitiba 
(CTC ) e da Faculdade de Tecnologia de 
Curitiba (FATEC-PR) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Instituição : FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA 

(FATEC-PR) 
Ano inicio -  Ano Fim  : 2013   -  atual 
Tipo de Vinculo         : Diretor 
Enquadramento Funcional            :Diretor da Faculdade Tecnológica de Curitiba – 

FATEC-PR. 
Outras informações                       : Atuação na gestão da FATEC-PR, como Diretor 

da ETC. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Instituição                     : FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA 

(FATEC-PR) 
Ano inicio -  Ano Fim  : 2013  - atual 
Tipo de Vinculo         : Diretor 
Enquadramento Funcional           : Membro do CAS – Conselho de Administração 

Superior da FATEC-PR. 
Outras informações                      : Atuação nos colegiados da FATEC-PR, como 

Membro do CAS – Conselho de Administração 
Superior. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.3 INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - MANTIDA 

 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, com sede na cidade de 

Curitiba-PR, é uma instituição de ensino superior mantida pela Escola Tecnológica 
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de Curitiba Ltda - ETC, pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ sob nº  

04972854/0001-90.  

 

1.3.1 Missão da FATEC-PR 

 

A Missão da FATEC-PR é a seguinte: 

 

“Promover educação superior que desenvolva no acadêmico suas 
potencialidades morais e intelectuais, proporcionando-lhe o pleno exercício da 

cidadania e do serviço em prol da sociedade”. 
 

1.3.2 A Visão da FATEC-PR 

 

“Ser reconhecida entre as melhores instituições de ensino superior  do Paraná, 

passando a Centro Universitário até 2025”. 

 

1.3.3 Objetivo Geral da FATEC-PR 

 

O objetivo geral da FATEC-PR é “Educar, produzindo e disseminando o saber 

universal, contribuindo para o desenvolvimento humano e comprometendo-se com a 

justiça social, a democracia e a cidadania”. 

 

1.3.4 Histórico da FATEC-PR 

 

Conforme já destacado acima, a FATEC-PR apresenta-se como uma 

instituição de ensino superior mantida pela Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., 

pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, 

Estado do Paraná e com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do 

Estado do Paraná sob nº 20020103263, na data de 18 de janeiro de 2002 e inscrita 

no CNPJ sob nº 04972854/0001-90 e no mesmo endereço da mantida. Em sua 

sétima alteração contratual, em 20/08/2013, a FATEC-PR foi adquirida pelos novos 

sócios da ETC, conforme registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 

2013488260-1, na data de 10 de setembro de 2013. 
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A Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, com sede na Rua 

Itacolomi, No. 450, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP: 81.070-150, é mantida pela 

ETC - Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná. 

A instituição Oferece atividades e Cursos de Extensão e Profissionalizantes, 

e Pós-graduação Lato Sensu em áreas tecnológicas dos cursos que oferta. O Curso 

de Tecnologia em Redes de Computadores, Autorizado na mesma portaria de 

credenciamento da IES e com o Curso de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações e Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, Autorizados 

pelas Portarias No. 1.100 e 1.101, de 5 de abril de 2005, respectivamente, 

publicadas no DOU de 6 de abril de 2005. 

O Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial foi reconhecido pela Portaria 

Ministerial Nº 471, de 22 de novembro de 2011, publicada no DOU de 24/11/2011. O 

Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações foi reconhecido pela 

Portaria Ministerial Nº 298, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012. O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi reconhecido 

pela Portaria Ministerial Nº 302, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012.  

O Curso de Administração, bacharelado, foi Autorizado pela Portaria Nº 185 

de 06/02/2009, publicada no DOU de 09/02/2009, foi avaliado pelo MEC e pelo CRA 

– Conselho Regional de Administração e reconhecido pela Portaria No 664, de 

12/12/2013, publicada no D.O.U de 13/12/2013. 

Todos os cursos de graduação superior funcionam no período noturno. Cada 

um dos cursos superiores têm Autorizadas 100 vagas anuais e todos são ofertados 

no regime semestral e período noturno. A IES apresenta um perfil acadêmico focado 

nas áreas de telecomunicações, eletrônica, redes de computadores e administração. 

Até o final do 1º semestre de 2013, a Faculdade de Tecnologia de Curitiba - 

FATEC-PR fazia parte do Grupo ADAS onde participava a ETC - Escola Tecnológica 

de Curitiba S/C Ltda., a Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, o Colégio 

Técnico de Curitiba (reconhecido pela SEED-PR), a Daysoft, empresa 

desenvolvedora de software, que oferece oportunidade de trabalho aos alunos da 

faculdade, a Prime Saúde com sede em São Paulo a Fundação Natureza Pura que 
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oferecia semestralmente bolsas de estudo de até 40%, beneficiando a comunidade 

local. 

A partir do segundo semestre de 2013, a FATEC-PR e o CTC, instituições 

mantidas pela ETC, foram adquiridas por um grupo de educadores do Estado de 

São Paulo e que compreende 8 (oito) faculdades naquele Estado. A partir de então, 

a FATEC-PR compõe o grupo ao qual pertence a IERT – INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO REUNIDAS DO TIÊTE, mantenedora sediada em Barra Bonita / SP ao qual 

pertence a Faculdade GRAN TIÊTE e a Faculdade GALILEU, instituições do grupo 

que ofertam cursos nas áreas de administração e engenharias. 

Nas mesmas instalações da FATEC-PR funciona o CTC - Colégio de 

Tecnologia de Curitiba, mantido pela ETC, onde são ofertados, no turno diurno e 

noturno, quatro cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao nível do segundo 

grau (Técnico em Automação Industrial, Técnico em Informática para Internet, 

Técnico em Telecomunicações e Técnico em Eletrotécnica) e oferta o Curso de 

Ensino Médio Regular no período da manhã. 

A FATEC-PR também tem tradição na realização de atividades e Cursos de 

Extensão e Profissionalizantes, em áreas tecnológicas dos cursos que oferta. Dentre 

estes cursos destacam-se: Comandos Industriais; Eletrônica Analógica (Eletrônica 

Básica); Eletrônica Digital; Instalação Elétrica Residencial e Predial; 

Microprocessadores e Microcontroladores PIC; Microcontrolador da Família 8051; 

NR 10; SEP; Informática Básica; Linguagem C++; Linguagem C; Linguagem Delphi; 

Linguagem Java; Linguagem Visual Basic; Programação Dot NET; Montagem e 

Manutenção de Computadores; Sistema Operacional Linux; Cabeamento 

Estruturado; Comunicações de Dados; Telefonia Básica e Telefonia Celular. 

A FATEC-PR também oferta cursos de Pós-graduação Lato Sensu. Um dos 

fatos importantes e a atuação na responsabilidade social. Em 2013 a IES 

desenvolveu uma série de projetos extencionistas dentre os quais se destacaram a I 

FESTA JUNINA DA FATEC-PR – CTC – ALFA JUNIOR, o TROTE SOLIDÁRIO, e o 

PROJETO DE APOIO AO HOSPITAL DO TRABALHADOR e outros. 

Além disto, em 2013 também foram intensificadas as Visitas Técnicas com 

destaque para VISITA TÉCNICA À USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, a VISITA 

TÉCNICA À APPA – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
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ANTONINA, a VISITA TÉCNICA À REPAR e a VISITA TÉCNICA AO CINDACTA II. 

Este quarto número da Revista Tecnológica da FATEC-PR fortalece a 

participação dos docentes com a publicação de artigos científicos e artigos de 

iniciação científica. Acadêmicos orientados por professores do corpo docente da 

instituição e de outras IES, em coautoria, encaminharam artigos para análise e 

publicação. Alguns destes artigos derivaram do TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso, como mais uma oportunidade da FATEC-PR para motivar a produção 

científica dos alunos de dos professores. 

Outro ponto de destaque na Iniciação Científica da FATEC-PR foi a 

participação em 2017, a exemplo do que foi feito em anos anteriores, no CONIC – 

CONGRESSO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Em 2017 foram inscritos e 

apresentados 5 projetos de IC  da FATEC-PR naquele congresso. 

Todos os cursos de graduação superior da FATEC-PR funcionam no período 

noturno.  

Cada um dos cursos superiores, ofertados pela FATEC-PR, têm autorizadas 

100 vagas anuais e todos são ofertados no regime semestral e no período noturno. 

Atualmente, é intenção da Diretoria da FATEC-PR garantir a continuidade e o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas pela oferta de seus cursos, priorizando, 

de imediato, o processo de recredenciamento e a autorização de novos cursos, 

conforme constantes deste PDI. 

 

1.4 CURRÍCULOS RESUMIDOS DOS DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

O Currículo resumido dos dirigentes da FATEC-PR – Faculdade de Tecnologia 

de Curitiba está apresentado acima, uma vez que o Diretor João Paulo Alves da 

Silva e o Diretor Mauro Afonso Rizzo também são dirigentes da mantenedora ETC – 

Escola Tecnológica de Curitiba.  

 

1.5 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA FATEC-PR E INSERÇÃO REGIONAL 

 

A FATEC-PR possui uma zona de influência muito extensa, por poder receber 

alunos de diversos municípios do Paraná, e, mais acentuadamente, de Curitiba e de 
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sua Região Metropolitana, sendo seu ambiente de maior atuação na Mesorregião 10 

do Paraná, mais especificamente com os municípios de Adrianópolis, Agudos do 

Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, 

Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor 

Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro 

Barras, Quitandinha, Lapa, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul 

e Tunas do Paraná. 

 

1.5.1 Mesorregiões do Estado do Paraná 

 

A figura a seguir mostra as Mesoregiões do Estado do Paraná. 

 

 
Figura 1 - Regiões do Estado do Paraná. 

FONTE: Site do IBGE. 

 
Região Sul-PR 



 

 

 

41 

A Região Metropolitana de Curitiba, é a 118ª maior área metropolitana do 

mundo. Estimativas do Censo 2007, do IBGE, apontam que a Região Metropolitana 

de Curitiba tem 3.595.662 habitantes, concentrando maior PIB do sul do país e o 

terceiro nacional, com pouca diferença em relação ao segundo colocado. Com estes 

dados, a Grande Curitiba classifica-se como a 9ª maior e mais importante região 

metropolitana do país. 

 

 
Figura 2 - Região Metropolitana de Curitiba. 

FONTE: Site do IBGE. 

 
1.5.2 Dados Demográficos da Região 

 

A Região Metropolitana de Curitiba, é a 118ª maior área metropolitana do 

mundo. Estimativas do Censo 2007, do IBGE, apontam que a Região 

Metropolitana de Curitiba tem 3.595.662 habitantes. 

 

Dados Principais dos Municípios Integrantes da RMC (IBGE, CENSO 2010) 
MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA DENSIDADE DISTÂNCIA DA 

CAPITAL Km 
DATA DE 
CRIAÇÃO 

DATA DE 
INCLUSÃO 

Adrianópolis 7.007 1.423 4,92 133 25/07/1960 16/05/1995 

Agudos do Sul 7.221 145 49,80 73 25/07/1960 22/04/1998 

Almirante Tamandaré 88.277 276 319,84 17 10/10/1947 02/01/1974 

Araucária 94.258 466 202,27 27 11/02/1890 02/01/1974 

Balsa Nova 10.153 408 24,88 42 25/01/1961 02/01/1974 

Bocaiúva do Sul 9.050 832 10,88 40 16/03/1934 02/01/1974 

Campina Grande do Sul 34.566 601 57,51 31 07/02/1956 02/01/1974 

R.M.C. 
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Campo Largo 92.782 1.192 77,84 32 02/04/1870 02/01/1974 

Campo Magro 20.409 274 74,49 10 11/12/1995 11/12/1995 

Cerro Azul 16.352 1.193 13,71 87 27/12/1897 29/12/1994 

Colombo 183.329 199 921,25 19 13/01/1890 02/01/1974 

Contenda 13.241 324 40,87 48 14/11/1951 02/01/1974 

Curitiba 1.587.315 433 3665,85 0 29/03/1693 02/01/1974 

Doutor Ulisses 6.003 779 7,71 170 20/11/1990 29/12/1994 

Fazenda Rio Grande 62.877 173 363,45 19 29/01/1990 29/01/1990 

Itaperuçu 19.344 288 67,17 37 09/11/1990 09/11/1990 

Lapa 41.838 2145 19,50 71 07/03/1872 08/03/2002 

Mandirituba 17.540 348 50,40 45 25/07/1960 02/01/1974 

Pinhais 102.985 61 1688,28 7 18/03/1992 18/03/1992 

Piraquara 72.886 225 323,94 22 17/01/1890 02/01/1974 

Quatro Barras 16.161 170 95,06 31 25/01/1961 02/01/1974 

Quitandinha 15.272 452 33,79 72 13/06/1961 29/12/1994 

Rio Branco do Sul 29.341 835 35,14 33 10/10/1947 02/01/1974 

São José dos Pinhais 204.316 900 227,02 15 27/12/1897 02/01/1974 

Tijucas do Sul 12.260 686 17,87 62 14/11/1951 29/12/1994 

Tunas do Paraná 3.611 623 5,80 87 30/04/1990 30/04/1990 

RMC 2.768.394 15.451 179,17 ---- 02/01/1974 ---- 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Criada pela Lei Complementar Federal n.º 14/73, a Grande Curitiba é 

composta atualmente por 29 municípios, conforme mostra o quadro a seguir 

elaborado, elaborado com base em dados do IBGE de 2009: 

 

Município Legislação 
Área (km²) 

12 
População 

(2009) 
IDH13 

PIB em R$ 
(2005)4 

Adrianópolis  Lei Est. nº 11.096/95  1.349,338 6.856 
0,683 
médio 

R$26 milhões 

Agudos do Sul  Lei Est. nº 12.125/98  192,228 8.735 
0,712 
médio 

R$35,9 milhões 

Almirante 
Tamandaré 

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

195,145 97.523 
0,728 
médio 

R$493 milhões 

Araucária  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

469,166 117.964 
0,801 

elevado 
R$7 bilhões 

Balsa Nova  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

396,914 11.252 
0,781 
médio 

R$168 milhões 

Bocaiúva do Sul  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

826,344 9.989 
0,719 
médio 

R$48,5 milhões 

Campina Grande do 
Sul  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

539,861 36.825 
0,761 
médio 

R$291 milhões 

Campo do Tenente  

 
304,489 7.125 

0,687 
médio 

R$65,2 milhões 

Campo Largo  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

1.249,422 112.548 
0,774 
médio 

R$1,1 bilhão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_.C3.A1rea-12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_PIB-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adrian%C3%B3polis_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agudos_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_%28Paran%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balsa_Nova
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bocai%C3%BAva_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Tenente
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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Município Legislação 
Área (km²) 

12 
População 

(2009) 
IDH13 

PIB em R$ 
(2005)4 

Campo Magro  Lei Est. nº 11.096/95  275,466 23.607 
0,740 
médio 

R$105 milhões 

Cerro Azul  Lei Est. nº 11.027/94  1.341,187 18.660 
0,684 
médio 

R$77,2 milhões 

Colombo  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

198,007 247.268 
0,764 
médio 

R$1,1 bilhão 

Contenda  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

299,037 15.728 
0,761 
médio 

R$103 milhões 

Curitiba  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

434,967 1.851.215 
0,856 

elevado 
R$49,9 bilhões 

Doutor Ulysses  Lei Est. nº 11.027/94  781,447 6.145 
0,627 
médio 

R$30 milhões 

Fazenda Rio Grande  Lei Est. nº 11.027/94  116,676 80.868 
0,763 
médio 

R$377 milhões 

Itaperuçu  Lei Est. nº 11.027/94  312,382 23.501 
0,675 
médio 

R$91,8 milhões 

Lapa  Lei Est. nº 13.512/02  2.045,893 42.933 
0,754 
médio 

R$448 milhões 

Mandirituba  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

379,179 21.885 
0,760 
médio 

R$170 milhões 

Piên  

 
254,903 11.214 

0,753 
médio 

R$287,8 milhões 

Pinhais  Lei Est. nº 11.027/94  61,007 118.319 
0,815 

elevado 
R$1,5 bilhão 

Piraquara  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

227,560 87.285 
0,744 
médio 

R$360,8 milhão 

Quatro Barras  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

179,538 19.277 
0,774 
médio 

R$341 milhões 

Quitandinha  Lei Est. nº 11.027/94  447,023 16.608 
0,715 
médio 

R$61,6 milhões 

Rio Branco do Sul  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

814,361 33.142 
0,702 
médio 

R$550,6 milhões 

Rio Negro  

 
603,246 31.261 

0,801 
elevado 

R$559,6 milhões 

São José dos 
Pinhais  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

945,717 279.297 
0,801 

elevado 
R$6,7 bilhões 

Tijucas do Sul  Lei Est. nº 11.027/94  672,197 13.762 
0,716 
médio 

R$72 milhões 

Tunas do Paraná  Lei Est. nº 11.027/94  668,481 6.753 
0,686 
médio 

R$70,939 milhões 

Total 
 

15.418,543 3.307.945 
0,8243 

elevado 
R$71,1 bilhões 

Fonte: IBGE – Dados de 2009. 

 
Os dados estatísticos mostrados nas figuras a seguir, obtidas pela CPA no 

portal do SEBRAE em 2012, e que foram elaborados com base em dados do IBGE 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_.C3.A1rea-12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_PIB-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Magro
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerro_Azul_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contenda
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_Ulysses
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Rio_Grande
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaperu%C3%A7u
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lapa_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandirituba
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%AAn
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinhais
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piraquara
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quatro_Barras
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quitandinha
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_%28Paran%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tijucas_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tunas_do_Paran%C3%A1
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IDH_RM-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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obtidos do Censo demográfico de 2010 indicam que o potencial para a IES é grande 

e pode contribuir significativamente na sua área de influência, em função do número 

de empresas que pode absorver os formados. 

 

 
Figura 3 - Região onde se insere a FATEC-PR. 

Fonte: Portal do SEBRAE. 

 
1.6 O MUNICÍPIO DE CURITIBA E O SEU ENTORNO 

 

1.6.1 Aspectos Históricos 

 

Nos seus primórdios, a região de Curitiba era uma região de floresta 

exuberante onde reinavam as araucárias. Os nativos tupi-guaranis, que a habitavam 

região, referiam-se a ela como Curii Tiba, que pode ser traduzido como pinheiral. 

No início da Era Cristã, o Planalto Curitibano era habitado por povos 

ceramistas de tradição Itararé. Casas subterrâneas, encontradas em sítios 

arqueológicos nos arredores de Curitiba, mostram a adaptação dos nativos às 

condições adversas do clima, como os ventos frios. 

Por época da chegada dos portugueses ao Brasil, o Planalto Curitibano era 

ocupado por grupos das famílias lingüísticas Jê e Tupi-Guarani. 
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As primeiras décadas do século 16 marcaram o início de uma guerra de 

conquista dos europeus contra os povos indígenas que habitavam os planaltos do 

Sul e Sudeste do Brasil. Eram expedições portuguesas e espanholas em busca de 

metais e pedras preciosas e índios para escravizar. 

Existem relatos de que os campos de Curitiba foram descobertos pela 

expedição de Pero Lobo, em 1531. Essa expedição bandeirante partiu de Cananéia 

em busca de ouro e prata na região dos Incas, seguindo uma trilha indígena que 

passava pelos arredores da atual cidade de Ponta Grossa. A expedição acabou 

sendo dizimada pelos índios guaranis, nas proximidades de Foz do Iguaçu, durante 

a travessia do rio Paraná. 

Em 4 de novembro de 1668 reuniram-se trinta Homens bons e solicitaram ao 

Capitão Gabriel de Lara, de Paranaguá a elevação do pelourinho. Este simbolizava 

a implantação da categoria de vila e a submissão ao Rei. O pedido foi deferido e o 

pelourinho levantado, mas não foram eleitas autoridades.  

Não havendo a eleição de autoridades, a implantação da vila não se efetivou. 

Gabriel Lara indicou um Capitão Povoador, que era seu representante, responsável 

pela manutenção da ordem pública. Este representante foi Matheus Martins Leme 

natural de São Paulo. (Vol VII pág. 259 e 260 Tit. Martins Bonilhas) Genealogia 

Paulistana de Silva Lemes. 

Esta situação peculiar, irregular, se manteve até que o envelhecimento do 

Capitão Povoador foi acompanhado por um grande aumento da violência.  

Em 1693, os curitibanos fizeram um requerimento a Mateus Leme exigindo a 

eleição das autoridades. O Capitão Povoador, que até então exercia autoridade 

quase absoluta, aceitou o pedido.  

As eleições ocorreram em 29 de março de 1693, sendo eleitos os 

componentes da câmara municipal, os juízes, o procurador da câmara e o escrivão.  

O ato foi oficializado pelo então Capitão-mor de Paranaguá, Francisco da 

Silva Magalhães, concluindo a organização política da vila de Curitiba.  

 

1.6.2 Aspectos Geográficos e Econômicos 

As informações abaixo referem-se aos indicadores geográficos de Curitiba, 

como forma de melhor visualização das condições gerais da comunidade. Vale 
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ressaltar que as fontes da presente pesquisa encontram-se identificadas nas 

próprias tabelas. 

 

TERRITÓRIO  

 

INFORMAÇÃO FONTE DATA   

Altitude IBGE 2007 908 metros 

Desmembrado IPARDES 2007 Paranaguá 

Instalação IPARDES 2007 29/03/1693 

Área Terrestre SEMA 2007 435,495 km2 

Distância à 
Capital 

SETR 2007 - km 

Quadro 1 - Informações do Território. 

 
 
 
 

    ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Número de Eleitores  TSE 2008 1.254.776 pessoas 

Prefeito(a) TRE 2010 Luciano Ducci 

Quadro 2 - Área Político- Administrativa. 

 

    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2000 1.587.315 habitantes 

População - Estimada IBGE 2009 1.851.215 habitantes 

Pessoas em Situação de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 155.080   

Famílias em Situação de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 42.620   

População Economicamente Ativa IBGE 2000 828.717 pessoas 

População Ocupada IBGE 2000 712.040 pessoas 

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 542.310   

Matrículas na Pré-escola SEED 2008 23.470 alunos 

Matrículas no Ensino Fundamental SEED 2008 249.846 alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2008 80.463 alunos 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2008 114.544 alunos 
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Quadro 3 - Área Social. 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2008 52.285   

Número de Empregos - RAIS MTE 2008 771.798   

Produção de Milho IBGE 2008 382 toneladas 

Produção de Uva IBGE 2008 49 toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 9 toneladas 

Bovinos IBGE 2008 1.092 cabeças 

Equinos IBGE 2008 432 cabeças 

Galináceos IBGE 2008 5.462 cabeças 

Ovinos IBGE 2008 164 cabeças 

Suínos IBGE 2008 332 cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2008 23.942.954.247 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 188.392.101 R$ 1,00 (P)  

VAF - Indústria SEFA 2008 10.384.726.693 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples Nacional SEFA 2008 267.475.869 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 11.589.701.011 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples Nacional SEFA 2008 1.493.558.985 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 19.099.588 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 3.782.943.323,95 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 3.673.073.275,99 R$ 1,00 

ICMS por Muncípio de Origem do 
Contribuinte 

SEFA 2009 4.922.022.618,09 R$ 1,00 

Quadro 4 - Economia de Curitiba.  

 

    INFRA-ESTRUTURA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 654.335 unid. atend. (3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 575.750 unid. atend. (3) 

Consumo de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 4.190.364 mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 684.197   

Quadro 5 – Infraestrutura. 
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    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km2 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-
M 

PNUD/IPEA/FJP 2000 0,856   

Índice Ipardes de Desempenho Municipal – 
IPDM 

IPARDES 2007 0,8106   

PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2007 21.025 R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590   

Grau de Urbanização IBGE 2000 100,00 % 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

Coeficiente de Mortalidade Infantil SESA 2008 9,83 mil NV (P) 

Taxa de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 8,61 % 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais  IBGE 2000 3,4 % 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária 

DERAL 2008 8.790.764,88 R$ 1,00 

 
(1) - Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal 

de Contas da União em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 
170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses 
casos foi considerada a estimativa na mesma data. 

(2) - Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar 
per capita de até 1/2 salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são 
provenientes dos microdados do Censo Demográfico (IBGE) e das Tabulações 
especiais feitas pelo Ipardes. 

(3) - Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) 
ou subdivisão independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de 
tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR). 

Quadro 6 - Indicadores. 

 
Curitiba está localizada no primeiro planalto do Paraná, na sua parte menos 

ondulada, no também denominado planalto curitibano. Ocupa o espaço geográfico 

de 432,17 km² de área na latitude 25º25'40"S e longitude 49º16'23"W. O litoral do 

estado está a uma distância de 70 quilômetros da cidade (oceano Atlântico). O 

município tem uma extensão norte-sul de 35 km e leste-oeste de 20 km. Entretanto, 

Curitiba não se limita ao seu espaço, pois os laços culturais com os povos de todos 

os continentes existem desde a chegada dos imigrantes; dentre os mais numerosos 

estão os portugueses, italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios e 

libaneses. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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Tal peculiaridade dá a Curitiba duas grandes características: primeiramente, 

seu atraente caráter multicultural e cosmopolita e, em segundo lugar, ser a cidade-

pólo da Região Metropolitana, que atualmente é composta por 26 municípios. 

 

Geologia 

Na região de Curitiba encontram-se sedimentos da formação Guabirotuba. 

Tais sedimentos ocorreram durante o Quaternário Antigo ou Pleistoceno, de origem 

flúvio-lacustre que preencheram uma antiga e grande depressão, formando a 

chamada bacia de Curitiba. 

 

Relevo 

O relevo de Curitiba é levemente ondulado. A altitude média da cidade é de 

934,6 m acima do nível do mar, variando entre os valores mínimo e máximo de 900 

e 1000 m, aproximadamente. 

Curitiba, capital do estado do Paraná, possui superfície de 432,17 km² no 

Primeiro Planalto Paranaense, o qual foi descrito por Reinhard Maack (1981) como 

"uma zona de eversão entre a Serra do Mar e a Escarpa Devoniana", mostrando um 

plano de erosão recente sobre um antigo tronco de dobras. 

Uma série de terraços escalonados são dispostos em intervalos altimétricos 

caracterizando Curitiba com uma topografia ondulada de colinas suavemente 

arredondadas, ou seja, um relevo levemente ondulado, dando-lhe uma fisionomia 

relativamente regular. 

O município de Curitiba possui uma altitude média de 934,6 m acima de nível 

do mar, sendo que o ponto mais alto está ao norte do município, correspondendo à 

cota de 1.021,00m, no bairro Lamenha Pequena, dando-lhe uma feição topográfica 

relativamente acidentada e composta por declividades mais acentuadas, devido à 

proximidade com a Região Serrana de Açungui. 

Ao sul do município de Curitiba encontra-se a situação de mais baixo terraço, 

com cota de 864,90m, localizada no bairro do Caximba, na cabeçeira do rio Iguaçu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
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Há cadeias montanhosas e conjuntos de elevações rochosas em 

praticamente todo o entorno da cidade, sendo o mais notável e imponente destes a 

Serra do Mar, localizada a leste de Curitiba e que separa o planalto do litoral do 

Paraná. Ao norte, há elevações na região de Rio Branco do Sul e ao oeste, singelos 

conjuntos de morros em Campo Magro. Ao sul da cidade não há elevações 

sensíveis, a não ser próximo da fronteira com Santa Catarina. 

 

 
Figura 4 - Faixas de Temperatura nos meses do ano. 

 
Curitiba é a capital mais fria do Brasil, a média das mínimas em julho é 8,4ºC, 

a média das máximas é 26,2ºC em fevereiro. A média anual é 16,5ºC. 

 
Figura 5 - Precipitação Pluviométrica nos meses do ano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Curitiba_temp_1.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Curitiba_prec_1.png
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A precipitação é menor no inverno, todavia não há estação seca definida ao 

longo do ano. 

 

Clima 

A altitude dá à cidade características próprias, como um inverno mais frio do 

que o das demais capitais do Brasil, exibindo um rigor semelhante a dos invernos de 

alguns locais de maior latitude. 

O clima de Curitiba é subtropical úmido, sem estação seca, com verões 

suaves e invernos relativamente frios, pela classificação de Köppen, segundo a qual, 

aliás, seria do tipo Cfb, ou seja, mesotérmico úmido com verões frescos. Em razão 

da proximidade do mar - o oceano está a cerca de 70 quilômetros da cidade - a 

maritimidade tem grande influência no clima local, sendo responsável por suavizar 

as ondas de frio do inverno e evitar dias de calor intenso no verão, além de tornar a 

cidade bastante úmida, uma vez que praticamente todos os dias a umidade relativa 

alcança pelo menos 90% no período noturno. 

O clima não é muito constante, sendo comum observar variações sensíveis 

em um único dia, com temperaturas oscilando entre 7ºC e 30ºC, inclusive com a 

possibilidade de chuvas, sol, neblina no mesmo dia. 

A temperatura média anual é de 16,5°C, com amplitude térmica anual de 

aproximadamente 7°C, sendo 12,3°C a temperatura média no mês mais frio (julho) e 

22,6°C no mês mais quente (fevereiro). 

Curitiba tem a mais baixa temperatura média anual dentre as capitais 

brasileiras. Essa característica deve-se a altitude, que garante um clima mais frio 

que o das duas capitais de estado mais ao sul, Florianópolis (Santa Catarina) e 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul) ambas ao nível do mar. 

Mesmos em invernos brandos, as temperaturas mínimas diárias ficam na 

média de 10ºC contra 7ºC ou menos, em invernos rigorosos. No verão as 

temperaturas mínimas ficam na média de 16ºC e as máximas 26°C. Durante o 

inverno as mínimas médias ficam em torno de 8°C e as máximas 18°C. Também 

durante o inverno, observa-se uma média de 40 dias com temperaturas abaixo de 

10ºC e uma média de 4 geadas em invernos brandos contra mais de 10 em invernos 

rigorosos e com alguma chance de neve em invernos rigorosos. 
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Segundo o Simepar, a temperatura mínima absoluta de Curitiba foi -6,0ºC em 

18 de Julho de 1975. Já a temperatura máxima registrada pelo INMET foi 35,2ºC em 

17 de Novembro de 1985. O professor Reinhard Maack relata o registro de -6,3ºC 

em Curitiba, em 14 de junho de 1920. Porém, de acordo com o livro "Geografia do 

Brasil" de Marcos de Amorim Coelho e Nilce Bueno Soncin, a temperatura na cidade 

já chegou a -8,9°C. 

A estação invernal é caracterizada por temperaturas baixas e geadas 

periódicas. O rigor do inverno é semelhante ao de alguns países no Norte da África 

e países europeus como Portugal, Espanha e Itália. Nesse período, temperaturas 

negativas acontecem, em média, em três ou quatro dias, durante a madrugada. A 

ocorrência de neve é rara, sendo registrada em média uma vez a cada 10 anos. 

Oficialmente a neve foi registrada nos anos de 1889, 1892, 1912, 1928 (dois dias), 

1943, 1955, 1957, 1963, 1975, 1979, 1981 e 1988, mas com chance a cada inverno 

rigoroso, e sempre esperado pela população curitiba em todos os inverno. 

 
TABELA 1 - TEMPERATURAS E CHUVAS EM CURITIBA NOS MESES DO ANO. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Temperatura 
máxima °C 

25,6 25,8 24,9 22,3 21,1 18,3 19,4 20,4 21,3 22,6 24,5 25,4 22,6 

Temperatura 
mínima °C 

15,8 16,3 15,4 12,8 10,2 7,8 8,1 9,2 10,8 12,5 14,0 15,4 12,2 

Chuvas mm 165 100 126 90 99 98 89 74 115 134 128 150 1368 

 
Vários fatores interferem na característica climática do município de Curitiba, 

entre eles destacam-se: 

 A sua localização em relação ao Trópico de Capricórnio, a 

topografia do Primeiro Planalto Paranaense, a altitude média do município de 

934,6m acima do nível do mar, como também a barreira geográfica natural da Serra 

do Mar.  

 Tendo-se por referência a classificação de Köppen (Maack, 

1981), a cidade de Curitiba localiza-se em região climática do tipo Cfb, com clima 

temperado (ou subtropical), úmido, mesotérmico, sem estação seca, com verões 

frescos e invernos com geadas freqüentes e ocasionais precipitações de neve 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/1943
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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(última ocorrência com forte intensidade em 17 de julho de 1975).  

Os dados da Estação Meteorológica de Curitiba, localizada no Centro 

Politécnico da Universidade Federal do Paraná — bairro Jardim das Américas — 

relativos ao período de junho de 1997 a dezembro de 2001, demonstram algumas 

características climáticas do município. 

Nos últimos anos, o clima de Curitiba tem sofrido um aquecimento 

progressivo, orindo em parte da Urbanização, mas muito provavelmente em parte 

também das mudanças climáticas advindas do aquecimento global. Especialmente 

após 2001, os bloqueios atmosféricos têm sido mais freqüentes e prolongados nos 

meses de inverno no Paraná, e os verões têm sofrido com ondas de calor mais 

prolongadas e um número menor de incursão de ar frio oceânico no leste do Estado. 

Estes fatores têm produzido verões anomalamente quentes em Curitiba (com os 

meses de janeiro, fevereiro e março, muitas vezes ultrapassando a média de 22ºC, 

limite traçado por Köppen para caracterizar um verão quente), e invernos 

surpreendentemente brandos, com anomalias positivas de até 4º C em relação às 

médias históricas apresentadas acima, e períodos prolongados de estiagem invernal 

característicos de climas de latitudes mais baixas. 

Especialmente o mês de junho e julho, que entre 1961 e 1990 acusavam, 

respectivametne a média ponderada de 12,2ºC e 12,7ºC em Curitiba, segundo o 

segundo o INMET, têm apresentado, a partir de 2001, médias, respectivamente, de 

próximas a 16ºC e 14ºC. 

Quanto a média anual, que era de 16,5ºC em Curitiba, pelo INMET, até 1990, 

saltou para cerca de 17,3ºC nos anos 90, e para 17,9ºC entre 2001 e 2006. Ainda é 

cedo para se saber a causa exata deste aquecimento sem precedentes na história 

recente da região. Mesmo a estação de Pinhais, localizada em região semi rural, viu 

a média anual saltar 0,5ºC nos últimos anos, evidenciando que parte do 

aquecimento climático apresentado na região de Curitiba não pode ser atribuído a 

fatores locais, como a urbanização da região. 

Com isso, a ocorrência de geadas tem sido menos freqüente em Curitiba, 

embora ainda haja geadas em todos os anos, e a neve, que até 1988, mesmo que 

em fraquíssima intensidade, ocorria em média uma vez por década, nunca mais se 

verificou desde então. 
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1.6.3 Aspectos Sócio-econômicos 

 

A seguir, são apresentadas informações estatísticas do município quanto ao 

aspecto sócio-ecomômico vigente. Vale ressaltar que as fontes da presente 

pesquisa encontram-se identificadas nas próprias tabelas. 

Curitiba é a capital do estado do Paraná, localizada no primeiro planalto 

paranaense. De acordo com estimativas de 2007, sua população é de 1.788.559 

habitantes, sendo a maior cidade do sul do país. Gerando um PIB de R$ 

19.109.744.000,00 (o maior das capitais da região Sul do Brasil, e o sexto maior 

nacional), a Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios, 

agrupados em cinco microrregiões totalizando 3.595.662 de habitantes em 2006. 

Com a instalação do pólo automotivo, o segundo maior do país, a região 

metropolitana vem experimentando um alto índice de crescimento populacional e 

econômico. Empresas como Audi, VW, Nissan, Renault, New Holland e Volvo 

trazem à cidade uma atmosfera cosmopolita além de impulsionar o comércio local 

com o maior número de shopping centers e hipermercados da região sul. A cidade 

recentemente foi apontada com a número 1 na educação nacional. 

Curitiba está entre os quatro municípios com a melhor infra-estrutura do país, 

atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte de acordo com 

estudo exclusivo realizado pela consultoria paulista Simonsen Associados em 

parceria com EXAME. Curitiba é uma das cinco melhores cidades para investir na 

América Latina. De acordo com pesquisa da revista América Economia, publicada 

na edição Especial Cidades 2006, que tem como título "A Cidade Inovadora", 

Curitiba está à frente de importantes capitais como Cidade do México, Buenos Aires 

e Brasília, ocupando a quinta colocação no ranking. A matéria levou em conta as 

principais economias latino-americanas ou aquelas que têm relevância para os 

negócios realizados no continente. À frente da capital paranaense estão apenas São 

Paulo, primeiro lugar no ranking, Santiago, no Chile; Monterrey, no México; e Miami, 

nos Estados Unidos. 

Seguindo uma metodologia internacional em que o PIB per capita é ajustado 

com o custo de vida e índices de violência das cidades pesquisadas, o PIB do 

curitibano atinge 7.980 dólares americanos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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Com um parque industrial de 43 milhões de metros quadrados, a região 

metropolitana de Curitiba já atraiu grandes empresas como ExxonMobil, Sadia, Kraft 

Foods, Siemens e HSBC. 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2008 52.285   

Número de Empregos - RAIS MTE 2008 771.798   

Produção de Milho IBGE 2008 382 toneladas 

Produção de Uva IBGE 2008 49 toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 9 toneladas 

Bovinos IBGE 2008 1.092 cabeças 

Equinos IBGE 2008 432 cabeças 

Galináceos IBGE 2008 5.462 cabeças 

Ovinos IBGE 2008 164 cabeças 

Suínos IBGE 2008 332 cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2008 23.942.954.247 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 188.392.101 R$ 1,00 (P)  

VAF – Indústria SEFA 2008 10.384.726.693 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples Nacional SEFA 2008 267.475.869 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 11.589.701.011 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples Nacional SEFA 2008 1.493.558.985 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 19.099.588 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 3.782.943.323,95 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 3.673.073.275,99 R$ 1,00 

Quadro 7 - Dados da Economia. 

 

    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2000 1.587.315 habitantes 

População - Estimada IBGE 2009 1.851.215 habitantes 

População Economicamente Ativa IBGE 2000 7.229 pessoas 

População Ocupada IBGE 2000 6.518 pessoas 

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 4.182   

Matrículas na Pré-escola SEED 2008 23.470 alunos 
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Matrículas no Ensino Fundamental SEED 2008 249.846 alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2008 80.463 alunos 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2008 114.544 alunos 

Quadro 8 - Dados da Área Social. 

 

    INFRAESTRUTURA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 654.335 unid. atend. (3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 575.750 unid. atend. (3) 

Consumo de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 4.190.364 mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 684.197   

Quadro 9 - Dados da Infraestrutura.  

 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km2 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-
M 

PNUD/IPEA/FJP 2000 0,856   

PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2007 21.025 R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590   

Grau de Urbanização IBGE 2000 100,00 % 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

Quadro 10 - Dados de Indicadores. 

 

Está instalada no município de Curitiba-PR, a Unidade Industrial de Aves 

(frigorífico) da Cooperativa Agroindustrial Lar, no distrito de Agrocafeeira, atualmente 

com aproximadamente 2130 funcionários, responsáveis em grande parte pelo 

fomento da economia local. 

Conforme dados do IPARDES (2006), o município de Curitiba atingiu o 

montante de R$ 135.953.508,00 de produto interno bruto. 

 

1.6.4 Aspectos Educacionais 

 

Quanto aos aspectos educacionais,o potencial está evoluindo e a tabela a 

seguir mostra os valores de 2005, conforme o INEP/MEC. 
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TABELA 2 - MATRÍCULAS, CORPO DOCENTE E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 2005. 

_____________________________________________________________________________ 
EDUCAÇÃO BÁSICA  CRECHE  PRÉ-ESCOLAR  FUNDAMENTAL  MÉDIO 
_____________________________________________________________________________ 
MATRÍCULAS   19.481   25.698    251.901   82.292 
Federal   85   85    476    1.360 
Estadual   4   457    108.454   60.194 
Municipal   12.605   9.992    102.448   - 
Particular   6.787   15.164    40.523    20.738 
DOCENTES   ...   1.512    13.245    4.716 
Federal    ...  7    43    137 
Estadual   ...  25    4.976    3.171 
Municipal   ...   364    5.668    - 
Particular   ...   1.116    2.558    1.408 
ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO   ...  472    415    167 
Federal   ...   1    1    3 
Estadual   ...   11    150    101 
Municipal   ...   209    165    - 
Particular   ...   251    99    63 
______________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 
NOTA: Corpo Docente - um docente pode lecionar em mais de um grau / modalidade de ensino.  

 
TABELA 3 -  MATRÍCULAS E CONCLUÍNTES SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 

ENSINO SUPERIOR – 2005. 
_______________________________________________________________________________ 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  MATRÍCULAS   CONCLUÍNTES 
_______________________________________________________________________________ 
Federal     24.759    3.798 
Estadual     1.474    258 
Particular     82.633    15.428 
_______________________________________________________________________________ 
TOTAL      108.866   19.484 
_______________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 

 
TABELA 4 -  DOCENTES SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - ENSINO SUPERIOR – 

2005. 
_______________________________________________________________________________ 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  DOCENTES 
_______________________________________________________________________________ 
Federal     3.373 
Estadual     226 
Particular     6.599 
_______________________________________________________________________________ 
TOTAL      10.198 
_______________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 

 
TABELA 5 - INSTITUIÇÕES DE ENSINO SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 

ENSINO SUPERIOR – 2005. 
________________________________________________________________________________ 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
________________________________________________________________________________ 
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Federal       2 
Estadual       2 
Particular       32 
________________________________________________________________________________ 
TOTAL        36 
________________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 
NOTA: Particular: inclui as instituições de ensino particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. 

 
1.7 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA FATEC-PR 

 

O Brasil é um país que sofre de dualismo estrutural, ou seja, as regiões sul e 

sudeste apresentam índices econômicos, educativos e sociais semelhantes a países 

desenvolvidos e as demais regiões apresentam problemas de pobreza, 

analfabetismo e outros, bem mais acentuados. Trata-se de uma democracia 

emergente que vem lutando pelos direitos humanos e vem passando por grandes 

transformações. Caracterizado por grande desigualdade socioeconômica entre sua 

população, o país vem lutando pela expansão dos direitos básicos que contribuam 

para a redução dessa desigualdade. 

A sociedade brasileira desenvolve essa luta por um desenvolvimento 

sustentável e melhoria das condições sociais com muita dificuldade, porém, 

também, com perseverança e tenacidade. A educação no país vem alcançando 

avanços quantitativos e 97% das crianças entre 7 e 14 anos estão na escola. Porém, 

matrícula não é o mesmo que freqüência e aproveitamento, sendo três fenômenos 

distintos, considerando os índices de evasão e reprovação escolar. Cerca de 73% 

dos jovens brasileiros se encontram no ensino médio, mas pouco mais de 6% 

concluem o ensino superior. 

A FATEC-PR pretende integrar-se ao processo de desenvolvimento 

educacional brasileiro, disponibilizando às comunidades de seu entorno as 

oportunidades tão essenciais para muitos brasileiros que contam com este tipo de 

apoio e investimento: a educação de qualidade e nas condições de acesso 

plausíveis para a população. 

O compromisso educativo da FATEC-PR está explícito em todo o 

detalhamento de seu programa curricular que se encontra em congruência com a 

sua filosofia, missão e visão institucional. 

Dessa forma se busca a construção de uma instituição de ensino 
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comprometida com os valores e princípios da ética e cidadania, que considere ser a 

interação com a comunidade e com o meio ambiente um importante recurso didático 

que contribuirá para que os conteúdos tenham sentido para os estudantes e para 

que estes se percebam como agentes de transformação social. 

Com este compromisso educativo tem-se por objetivo dar respostas aos 

anseios da comunidade onde está localizada a instituição de ensino e, consciente da 

necessidade de expandir a atuação da mesma tornando-a cada vez mais um pólo de 

desenvolvimento regional, projeta-se a sua ação a um público local e regional. A 

visão, o perfil institucional, o perfil do professor e o perfil do egresso se convertem 

em pontos de referência para a organização curricular e planejamento estratégico. 

Objetiva-se o desenvolvimento integral dos estudantes ancorado num 

processo educativo que contemple a educação moral e ética como eixo central do 

mesmo, considere a autonomia como parte integrante e fundamental deste processo 

e utilize uma metodologia específica e adequada para alcançar este objetivo. 

Considerando a importância de trabalhar com uma visão de totalidade em relação ao 

indivíduo que se pretende formar, serão objeto de atenção neste processo as 

diversas dimensões da personalidade humana, porém todas elas permeadas pelo 

aspecto ético-intelectual. Portanto, propõe-se transversalizar todo este trabalho de 

construção da personalidade humano-profissional com o eixo central Educação 

Moral e Ética, compreendendo a realidade emocional presente em tudo o que o 

homem pensa, sente e faz, merecendo especial cuidado. Nesta perspectiva de 

ensino, os estudos científicos são ministrados em seu nível mais elevado, com a 

utilização dos melhores métodos pedagógicos ajustados às finalidades e aos 

conteúdos do trabalho desenvolvido. 

Trabalha-se, portanto, com uma concepção de educação que constitui um 

processo de aquisição de informação que se converte em conhecimento, em 

valores, em destrezas e em modos de compreensão de mundo, buscando uma 

otimização crítica; processo que deve contemplar, portanto, as dimensões cognitivo-

racional, afetivo-emocional e volitivo-conductual. Compreende-se que, ao trabalhar a 

formação intelecto-profissional da pessoa, é imprescindível reconhecer a fragilidade 

da concepção humanística que pretende ignorar a dimensão metafísica da 

personalidade humana, atribuindo ao homem todo o realizar nesse processo. 
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É notório que a prática educativa é sempre construída sob uma visão de 

homem e de mundo. A metodologia é, portanto, um elemento fundamental, uma vez 

que nela se pressupõe a integração dos nossos objetivos e processos que sinalizam 

a direção e o caminho que se precisa seguir para que o plano de trabalho desta 

Instituição venha a se tornar realidade. 

A FATEC-PR propõe uma linha pedagógica histórico-crítica utilizando 

princípios pedagógicos úteis para um como fazer qualitativo em educação. 

Compreendemos a necessidade de respaldar essa linha com técnicas coerentes que 

observem os princípios pedagógicos da interdisciplinaridade, transversalidade, 

participação, autonomia, estímulo ao espírito de investigação, senso crítico e 

contextualização. Cada proposta pedagógica valoriza aspectos diferentes do 

processo educativo. Umas valorizam o conhecimento enquanto produto da 

civilização sendo um direito de todos; outras enfatizam, sobretudo, o processo, a 

metodologia. Porém, compreendemos ser a dicotomia artificial. Entendemos que, 

mesmo existindo um conhecimento objetivo acumulado ao longo da história, 

importante para a inserção numa cidadania plena, ele não pode ser simplesmente 

transmitido ou transferido passivamente, mas reelaborado, reconstruído critica e 

inteligentemente. 

É pensamento comum entre os educadores atuais que necessitamos de uma 

metodologia que contemple a criatividade e o espírito crítico do alunado, respeitando 

o seu livre arbítrio como ser pensante, enfatizando a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a contextualização do conhecimento de acordo com a experiência 

do aluno, com o propósito de encontrar contextos reais nos quais as noções a 

ensinar adquiram um significado, trabalhando as áreas do conhecimento de forma 

integrada, possibilitando aos temas transversais proporcionarem a ponte entre o 

científico e o cotidiano, pensamento do qual partilhamos. Contempla-se, assim, a 

globalização sem desprezar a contextualização, ensinando ao aluno a pensar 

globalmente enquanto age localmente. 

Propomos assim uma didática que trabalhe a participação, a autonomia, a 

interdisciplinaridade, a transversalidade, a transdisciplinaridade e a contextualização 

como princípios pedagógicos. 

A reflexão sobre a educação é, pela própria natureza do objeto, uma atividade 
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interdisciplinar. Sabemos que a interdisciplinaridade representa um desafio dentro 

de uma realidade que tende a dividir a experiência humana entre especialistas. A 

conseqüência mais evidente é uma hierarquização das diferentes áreas do 

conhecimento. Falar de educação é antes de tudo um exercício de humildade 

intelectual, que exige o diálogo com outras áreas do conhecimento; aliás, esta é uma 

das características dos grandes educadores. Buscar-se-á, portanto, a interação 

entre as diversas áreas do conhecimento, o que facilitará também uma visão mais 

ampla do aluno quanto ao objeto estudado. 

Buscaremos desenvolver o espírito de autonomia do aluno como ser 

pensante, trabalhando a iniciação científica como método pedagógico. Para 

legitimação desta prática deveremos, portanto, lançar mão do auxílio da pedagogia 

de projetos, na qual o desenvolvimento dos alunos é uma característica-chave como 

co-responsáveis pelo trabalho, sempre vinculando as disciplinas e seus conteúdos à 

realidade. O que pretendemos, portanto, não é a organização de projetos em 

detrimento dos conteúdos, mas o contato dos alunos com estes de forma concreta e 

não a partir de conceitos abstratos; valorizaremos assim a experiência sociocultural 

dos alunos. 

O trabalho com temas transversais, a partir do cotidiano, estabelecerá uma 

relação entre o que se aprende na escola e o que acontece todos os dias no 

ambiente situado fora dela. Os temas transversais, visando fortalecer a dignidade 

humana, sendo a filosofia educacional cristã o grande eixo norteador, são, portanto, 

base para a conquista da formação integral dos nossos alunos. Esta metodologia 

envolve uma didática participativa, transversal e interdisciplinar do meio ambiente. 

 

1.8 ADMINISTRAÇÃO DA IES 

 

Por determinação regimental, a instância máxima consultiva, deliberativa e 

normativa da FATEC-PR é o Conselho de Administração Superior, que reúne 

representações da mantenedora, da diretoria executiva, das coordenações de 

cursos, do corpo docente e da comunidade. 

A administração executiva da FATEC-PR é desenvolvida, conjuntamente, por 

uma direção geral, uma diretoria acadêmica, uma diretoria administrativo-financeira, 
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diretoria de pós-graduação, pesquisa e extensão e pelas coordenações de cursos. 

Cabe à Direção Geral representar a FATEC-PR junto às pessoas ou instituições 

públicas e privadas. 

A estrutura organizacional da FATEC-PR está detalhada em item adiante 

deste documento. 

 

1.8.1 Autonomia da FATEC-PR em relação à Mantenedora 

 

A FATEC-PR goza de autonomia em relação à mantenedora uma vez que 

propõe seu próprio orçamento, faz seu próprio planejamento e decide suas próprias 

metas administrativas e acadêmicas. 

A Mantenedora conta com representantes diretos apenas nas reuniões do 

Conselho de Administração Superior, não interferindo nas decisões de nenhum outro 

órgão colegiado ou de assessoria. Mesmo o Conselho de Administração Superior 

pode se reunir sem a presença dos representantes da Mantenedora, caso estes 

sejam impedidos de comparecer. Em tal caso, a reunião é presidida pelo Diretor 

Geral da FATEC-PR e secretariada por seu Diretor Acadêmico. 

 

1.8.2 Modo de Elaboração do PDI 

 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI nasceu da necessidade de 

planejamento estratégico para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba e para a elaboração de planos que visem à sua 

expansão e ao aprimoramento dos serviços por ela prestados às diversas 

comunidades de sua região de abrangência. Trata-se de um documento de caráter 

participativo e coordenado que foi tomando forma ao longo de vários meses. 

Durante as atividades de elaboração do PDI buscou-se o atendimento às 

normas vigentes, conforme exaradas em legislação atual e orientações do Ministério 

da Educação. Do modo como foi construído, é inevitável e, de todas as formas, 

bastante desejável que este PDI tenha impacto considerável sobre a dinâmica da 

Instituição. O alinhamento do PDI às conclusões e orientações dos respectivos 

participantes e colaboradores garantirá, de igual forma, que o PDI se torne uma 

diretriz-mestra vital para a consolidação e expansão dos diversos processos, 
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programas e políticas da Instituição. 
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CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

2 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL  

 

O planejamento e a gestão institucional da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba-FATEC-PR está pautada na missão, nas finalidades e nas metas gerais e 

específicas, com a visão dirigida à construção de um meio acadêmico no qual a 

interação com a comunidade e com o meio ambiente sejam recursos didáticos para 

formar cidadãos empreendedores e prepará-los para o exercício ético-profissional, 

conscientizando-os do seu papel social. 

 

2.1 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICOS PARA O PLANEJAMENTO E A GESTÃO 

INSTITUCIONAL 

 
Os objetivos específicos da FATEC-PR, dentro de um consenso estabelecido 

entre os empreendedores e colaboradores, incluem: 
I. Ministrar educação em nível superior desenvolvendo um processo 

formativo em diferentes campos do saber; 
II. Ministrar uma educação que contribua para a formação integral do 

educando, contribuindo para a disseminação do conhecimento universal 
acadêmico, sem preterir a formação moral e ética; 

III. Contribuir para o progresso nos diversos ramos do conhecimento por 
meio do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. Desenvolver e difundir o conhecimento, tendo em vista a preparação do 
indivíduo para o exercício da reflexão crítica e participação na produção, 
sistematização e desenvolvimento do saber; 

V. Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes 
áreas de conhecimento, habilitando-os para a inserção nos setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira; 

VI. Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação, visando ao 
desenvolvimento das ciências e da criação e difusão da cultura e, deste 
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio; 

VII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular, os nacionais e regionais, prestar serviços especializados às 
comunidades, estabelecendo, com estas, uma relação de reciprocidade; 

VIII. Adotar normas e regimentos baseados em princípios democráticos, não 
permitindo, no âmbito de suas atividades, campanhas ou atos isolados 
em desacordo com tais princípios; 

IX. Proporcionar ao estudante condições e meios para uma formação 
profissional embasada na cidadania e nos princípios da moral e da ética; 



 

 

 

65 

X. Contribuir para o progresso da comunidade na qual se insere. 
XI. Promover o desenvolvimento integrado das comunidades local e regional 

e oferecer à comunidade serviços indissociáveis às atividades de ensino e 
de pesquisa. 

XII. Promover a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural a fim de 
difundir os conhecimentos ao alcance da instituição. 

XIII. Promover a assimilação de valores culturais, principalmente por meio da 
realização de eventos culturais que objetivem a integração comunitária. 

XIV. Aperfeiçoar o desenvolvimento das atividades básicas por meio de 
programas permanentes de qualificação de pessoal docente e técnico-
administrativo. 

 
O planejamento e a gestão da FATEC-PR serão efetivados de forma 

empresarial, mas nunca com a filosofia da lucratividade a qualquer custo. Partindo 

do pressuposto de que a FATEC-PR é, ao prestar serviços educacionais, uma 

instituição socialmente responsável que considera que: 

I. O educando é, e sempre será, o centro e a única razão da existência da unidade 

escolar e dos serviços por ela prestados; 

II. O educando deve ser capacitado para viver habitualmente feliz e, ao mesmo tempo, 

preparado para ser um agente de mudanças. 

Sendo planejada e gerida como uma instituição que respeita e valoriza o 

potencial humano, a diretoria da FATEC-PR é constituída e assessorada por 

profissionais e especialistas em educação, administração, finanças e direito. 

Entendemos que planejar e gerir eficientemente não é programar ganhos e 

contabilizar lucros, mas sim, conseguir coordenar eficazmente e co-

responsavelmente o trabalho dinâmico de seres humanos livres, todos se 

esforçando e contribuindo para atingir os objetivos e metas programadas. Esses 

objetivos são alcançados na medida em que conseguimos o envolvimento efetivo e 

afetivo de todos os educadores. Para tanto, torna-se imprescindível oferecer 

espaços e ocasiões, tempos e momentos para que todos os educadores realizem 

seu trabalho com entusiasmo. 

Portanto, planejar e administrar, ao exigir o envolvimento de seres humanos 

livres, deixa de ser uma técnica para se converter numa arte, vivenciada num 

ambiente aberto e de transparência. Num ambiente dessa natureza, a autoridade 

perde sua dimensão tradicionalmente vertical (domínio-submissão) e assume, de 

modo consciente e decidido, a horizontalidade característica da co-gestão, da 
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decisão baseada no diálogo, da delegação de funções e tarefas e da ação co-

responsável. 

Essa visão de planejamento e gestão institucional participativa exige: 

I. Seleção Criteriosa de Pessoal - envolve todos os segmentos e níveis 

da Instituição, detectando, de modo especial, a capacidade que 

apresentam os candidatos para se sensibilizar e assumir, de forma 

consciente e sincera, os princípios, os objetivos, os comportamentos e 

atitudes concretas que definem a filosofia e o trabalho profissional da 

escola. 

II. Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento -  específico para os 

cargos, funções e tarefas, concedendo especial importância aos 

programas de formação profissional. Constitui-se num processo facilitador 

do crescimento pessoal e profissional dos educadores. 

III. Controle de Qualidade - busca-se a excelência, mesmo sabendo que 

os frutos são difíceis de ser quantificados ou contabilizados 

estatisticamente. 

IV. Avaliação do Desempenho - desenvolvem-se processos de auto-

avaliação e avaliação coletiva em todos os segmentos e para todos os 

educadores da Instituição. Da mesma forma, colabora-se decididamente 

com a avaliação externa, quando proposta por órgãos oficiais ou por 

entidades particulares, sempre que julgada adequada e oportuna para a 

instituição. 

Tais elementos estarão presentes em todas as atividades de planejamento e 

gestão institucional pois um dos desafios de se prover educação superior de 

qualidade é a dificuldade de se fazerem investimentos na infra-estrutura física e na 

adequação do ambiente físico às necessidades da comunidade acadêmica. 

O fato de as metas da FATEC-PR enfatizarem esse elemento demonstra o 

compromisso da Instituição em prover os meios necessários para uma experiência 

educacional satisfatória. Mas isso não significa que a FATEC-PR preze menos a 

excelência acadêmica e que sua política de ensino esteja desligada das finalidades 

descritas no PDI. 

Por ser uma Instituição comprometida com a responsabilidade social, a 
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FATEC-PR pretende promover a educação mais amploa possível do ser humano, de 

acordo com os princípios éticos da competência, responsabilidade, justiça e 

honestidade. 

Para isso, ela solicita que seus docentes e funcionários se comprometam a 

pautar seu comportamento profissional de acordo com as normas profissionais e 

éticas de cada área em que atuar, explicitadas em seu Código de Ética Profissional.  

que será intensamente socializado com docentes e funcionários desde sua 

admissão. 

O perfil gestor da FATEC-PR condena, com vigor, todas as formas de 

preconceito de raça, cor, religião, gênero ou discriminação sócio-econômica. 

A ênfase na responsabilidade profissional é também percebida no modo como 

a proposta de ensino da FATEC-PR tem como eixo articulador do projeto de seus 

cursos a integração teoria-prática, as atividades de prática profissional não se 

restringindo ao estágio não curricular ou ao estágio supervisionado, embora este 

represente um dos pontos mais importantes do preparo do aluno para o 

desempenho de sua futura profissão, mas incluindo também atividades de 

observação, investigação e análises de procedimentos. 

Para promover o desenvolvimento integrado das comunidades local e regional 

e oferecer à comunidade serviços indissociáveis às atividades de ensino e de 

pesquisa, a FATEC-PR tem formalizado convênios com as Secretarias Municipais 

de Educação, Administração, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio, Agricultura e Abastecimento e as empresas e instituições em geral da 

comunidade de Curitiba e das comunidades vizinhas. 

Considerando o objetivo atual da educação profissional de garantir ao cidadão 

o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, 

a FATEC-PR contribuirá, ainda, para a colocação de profissionais qualificados no 

mercado. 

Para promover a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural a fim de 

difundir os conhecimentos ao alcance da instituição, a FATEC-PR, desde 2010 tem 

publicado o periódico anual intitulado REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, que 

publica artigos científicos e de iniciação científica selecionados. 

Quando de sua elevação ao status de centro universitário, pretende que esta 
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revista esteja classificada pelo QUALIS da Capes. 

Como resultado da realização anualmente do evento científico, intitulado 

SEMANA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, que em 2012 realizou a sétima edição, 

vem sendo publicado e disponibilizado no portal da IES, o periódico ANAIS DA 

SEMANA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, onde estão publicados a programação do 

evento, os resumos das palestras e dos trabalhos apresentados. 

Também estarão sendo subsididados uma quantidade maior de programas de 

extensão e iniciação científica, monitorias e estágios extracurriculares, palestras e 

eventos científicos (como simpósios, seminários e encontros), conforme estes se 

encontram previstos no Projeto Pedagógico da FATEC-PR. A produção científica por 

parte de docentes e dicentes será fomentada através de incentivos financeiros 

compatíveis com a importância e vulto da contribuição. 

 

Além disso, a Instituição destinará fundos de sua receita própria ao 

oferecimento de bolsas de iniciação científica, monitoria de ensino de graduação, 

bolsa-trabalho e ampliação do acervo da biblioteca. Serão concedidas, também, 

bolsas a docentes da instituição para cursos de pós-graduação, mediante programa 

de incentivo à capacitação docente. 

Para promover a assimilação de valores culturais, principalmente por meio da 

realização de eventos culturais que objetivem a integração da IES com a 

comunidade do entorno, a FATEC-PR conta com uma Direção de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, responsável pela organização e divulgação de seus programas 

culturais. Embora não sejam especificamente privilegiadas no currículo, algumas 

outras atividades culturais se tornarão eventos tradicionais na FATEC-PR, como 

eventos culturais/folclóricos, educacionais, entre outros. 

A fim de aperfeiçoar o desenvolvimento de suas atividades básicas por meio 

de programas permanentes de qualificação de pessoal docente e técnico-

administrativo, a FATEC-PR dará continuidade a implementação do Plano 

Institucional de Capacitação (PIC), implantado a partir de 2009. 

No âmbito da avaliação institucional, a faculdade conta, desde 2007, com sua 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), ficando esta responsável pela avaliação 

contínua da FATEC-PR, de acordo com os parâmetros e dimensões previstos pelo 
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SINAES e pelo acompanhamento e avaliação da efetiva implementação de 

melhorias a partir da análise das recomendações da CPA. 

As avaliações da CPA vem sendo realizadas a cada semestre, desde 2007. 

Destaca-se que a IES tem sempre considerado os resultados das avaliações da 

CPA e os resultados das avaliações das comissões do MEC para autorização e 

reconhecimento dos cursos que oferta, bem como os resultados do ENADE – 

Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante, em suas tomadas de 

decisão. Desde 2011, as avaliações internas da CPA vem sendo realizadas, também 

com apoio de software livre que permite elaborar questionários e obter estatísticas e 

manter um banco de dados com as respostas dos respondentes. 

Dessa forma, pode-se dizer que a política de ensino da FATEC-PR enfatiza a 

complementaridade entre teoria e prática, a interação entre a IES e a comunidade à 

qual serve, a indissocibilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a necessidade 

da atuação conjunta dos setores público e privado, pois a FATEC-PR compreende 

que a importância política da educação reside, principalmente, na sua função de 

socialização do conhecimento. Embora a educação e os assuntos humanos estejam 

cada vez mais dirigidos por considerações sócio-econômicas, a FATEC-PR entende 

que é necessária a quebra dessa racionalidade, pois a educação se constrói  pela 

relação não antagônica e caminha pela compreensão e pelo consenso. 

 

2.1.1 Código de Ética dos Educadores/Colaboradores da FATEC-PR 

 

A FATEC-PR tem implantado o seu REGULAMENTO DO CÓDIGO DE 

ÉTICA, apresentado a seguir. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 005/2012 – CAS : REGULAMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA 
DA FATEC-PR 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de 

natureza deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas 
atribuições conforme disposto no Regimento Interno da Faculdade de 
Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR, estabelece o REGULAMENTO DO 
CÓDIGO DE ÉTICA DA FATEC-PR, conforme a seguir. 
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REGULAMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA FATEC-PR 

 
Finalidade 

 
Art. 1º  O Código de Ética da FATEC-PR tem por objetivo estabelecer os 

princípios éticos que embasam as atitudes dos dirigentes, educadores 
e colaboradores de todas as áreas da IES. 

 
Definição 

 
Art. 2º A FATEC-PR preconiza e aceita que é responsabilidade ética de cada 

um de nós, administradores, educadores e demais colaboradores da 
Faculdade de Tecnologia de Curitiba- FATEC-PR, a observância dos 
seguintes princípios: 

 
I - Estabelecer, modelar e proteger elevadas normas de desempenho e 
conduta profissionais. 
 
Para cumprir este princípio, todos nós: 
 

 Assumimos a responsabilidade por nossa conduta e procuramos 
salvaguardar o bom nome da nossa profissão, exortando, quando 
for o caso, nossos subordinados a se comportarem segundo 
elevadas normas de conduta profissional. 
 

 Damos nosso apoio aos regulamentos e procedimentos que 
asseguram o trato justo e imparcial dos educadores no exercício 
dos seus direitos e suas responsabilidades profissionais. 
 

 Cooperamos no preparo e implementação de regulamentos 
positivos relacionados com a educação na FATEC-PR. 
 

 Provemos descrição realista das tarefas e condições de trabalho 
àqueles que procuram emprego, e que nos consultam a respeito. 
 

 Apoiamos o recrutamento seletivo de professores, do pessoal 
técnico-administrativo e dos demais servidores da FATEC-PR e 
cooperamos na orientação de novos colegas de trabalho. 
 

 Não exercemos pressão indevida sobre um colega, abusando da 
autoridade que a nossa posição nos concede. 
 

 Aderimos às condições de um contrato até que termine, de acordo 
com o Regimento vigente na FATEC-PR. 
 

 Utilizamos com responsabilidade e exatidão a informação pessoal e 
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profissional de um colega ao avaliar seu caráter e desempenho. 
 

 Comportamo-nos com integridade ao discordar da opinião de 
outros, baseando nossas críticas em suposições válidas 
estabelecidas mediante avaliação cuidadosa dos fatos. 
 

 Aderimos aos procedimentos para queixas, reivindicações ou 
contestações, segundo estejam estabelecidos pelos órgãos 
competentes da FATEC-PR. 
 

 Não aceitamos gratificações ou presentes que possam influenciar 
nossas decisões no exercício dos nossos deveres profissionais. 
 

 Não participamos de atividades que possam afetar nossa eficácia 
como colaboradores/educadores ou que nos levem a explorar 
comercialmente nossa posição profissional. 
 

 Utilizamos as avaliações, não como um instrumento de disciplina ou 
coerção, mas como um método confiável de prover aos estudantes 
uma avaliação justa de sua aprendizagem em relação com os 
objetivos do curso. 
 

II - Interessar-se e participar da vida da FATEC-PR e da comunidade. 
 
Para cumprir este princípio, nós: 

 

 Assumimos como cidadãos a nossa responsabilidade no apoio à 
legislação vigente e ao desenvolvimento de leis e projetos públicos 
que estejam em harmonia com os princípios e valores morais e 
éticos, especialmente no campo educacional. 
 

 Realizamos avaliações periódicas da nossa ação educacional, dos 
cursos oferecidos e do desempenho da nossa instituição com o fim 
de manter níveis adequados de qualidade e reconhecimento, 
sejam elas internas ou externas. 
 

 Protegemos o bom nome da FATEC-PR e da Mantenedora contra 
ataques impróprios e calúnias maliciosas. 
 

 Participamos de atividades que beneficiarão a comunidade local. 
 

III - Manter elevadas normas de integridade na pesquisa, 
procedimentos e comunicação dos resultados. 

 
Para cumprir este princípio, nós: 

 

 Atuamos com integridade quanto ao uso e a interpretação das 



 

 

 

72 

pesquisas e publicações de outros estudiosos. 
 

 Exploramos pessoalmente aspectos da verdade, enquanto 
compreendemos e respeitamos o contexto apropriado para divulgar 
os resultados da nossa investigação/pesquisa. 
 

 Utilizamos apropriadamente o tempo e os recursos que nos foram 
confiados para realizar pesquisas, produções acadêmicas e/ou 
outras atividades profissionais que nos forem designadas. 
 

 Cumprimos nossos compromissos profissionais com os alunos, 
seus familiares, sua instituição empregadora e/ou outros indivíduos 
ou organizações. 
 

 Concedemos acesso à informação relacionada com nossas 
pesquisas para serem avaliadas e publicadas, enquanto 
protegemos a confidencialidade dos que forem objeto da 
investigação. 
 

 Procuramos chegar a um acordo mútuo entre os pesquisadores de 
um projeto em equipe. Respeitamos a designação de tarefas, a 
compensação, o acesso a informação, os direitos do autor e outros 
direitos estabelecidos no acordo. 
 

 Respeitamos as limitações legais, profissionais e éticas 
relacionadas com o nossos projetos de pesquisa e utilizamos 
formulários de consentimento, no caso de pessoas estarem 
envolvidas. 
 

IV - Prover igualdade de oportunidade para o desenvolvimento dos 
estudantes. 
 
Para cumprir este princípio, nós: 

 

 Afirmamos nossa crença na dignidade de cada ser humano e nos 
comprometemos a tratar com imparcialidade e a nossos alunos e 
colaboradores. 

 

 Reconhecemos nossa responsabilidade de utilizar discretamente a 
informação pessoal de cada aluno e de sua família e a usar esta 
informação apenas quando for requerida por lei ou mediante 
autorização do aluno ou da sua família. 

 

 Recusamos a nos valer da nossa posição profissional para solicitar 
ou aceitar favores financeiros, sexuais ou de outra natureza, dos 
alunos ou dos seus familiares, e dos nossos subordinados. 
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 Fornecemos cartas de recomendação a pessoas ou entidades 
responsáveis, a pedido dos alunos, tendo em vista seu 
desenvolvimento acadêmico e profissional. 

 

 Repudiamos toda e qualquer forma de preconceito de raça, cor, 
religião, gênero ou discriminação socioeconômica. 

 
Considerações Finais 

 
Art. 16 Os casos omissos no presente documento são resolvidos pelo Conselho de 

Administração Superior – CAS e/ou pela Direção Geral da FATEC-PR. 
 
Art. 17 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.1.2 Responsabilidade social da IES 

 

A FATEC-PR tem dispendido esforços no sentido de realizar trabalhos de 

responsabilidade social. Dentre as ações de responsabilidade social da IES, 

destacam-se:  

 Através da Fundação Natureza Pura, são concedidas anualmente cerca 

de 50 bolsas variando de 10 a 50% do curso, num total superior a 

quarenta e cinco mil reais por ano; 

 Campanha do Natal Solidário, onde ano a ano, a IES tem arrecadado 

brinquedos e doações que são entregues em instituições que abrigam 

crianças carentes; 

 Campanha do Agasalho, feita a cada ano, com a participação da 

comunidade acadêmica, permite que a IES arrecade doações que são 

entregues em instituições que abrigam pessoas carentes; 

 Anualmente é realizada a Semana Tecnológica da FATEC-PR, reunindo 

trabalhos de alunos, expositores convidados, trabalhos de professores e 

palestrantes. Esta feira é aberta à comunidade e permite aos visitantes o 

acesso às informações sobre inovações que ocorrem na área;   

 A instituição tem como diretriz o aproveitamento de egressos para 

preencher vagas de trabalho ofertadas pela IES, pela fundação e por 

empresas do grupo e conveniadas; 
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 A instituição tem realizado o Curso de Inclusão Digital para a 3ª Idade, 

onde são realizados treinamentos de informática para pessoas idosas aos 

sábados; 

 A instituição tem participado, a cada ano, em Campanhas de Vacinação 

em parceira com as ações da Secretaria da Saúde. Nestas campanhas, a 

comunidade acadêmica pode tomar vacinas, conforme o programa da 

Secretaria de Saúde; 

 A instituição tem, a cada ano, ofertado cursos profissionalizantes com 

duração inferior a seis meses, que permitem aos participantes uma 

qualificação específica e o ingresso em curto período de tempo ao 

mercado de trabalho; 

Em 2012, foi também dado início a um Concurso de Bolsas, regulamentado 

por meio de edital da Direção Geral e que visa aumentar a procura pelos cursos, ao 

mesmo tempo que dá oportunidade a egressos do Ensino Médio, com menor poder 

aquisitivo. Este projeto será editado a cada semestre, possibilitando que muitas 

pessoas de menor poder aquisitivo possam ter o acesso ao ensino superior de 

qualidade. 

Outra ação que vem de encontro com as aspirações de futuros ingressantes 

no ensino superior é a adesão da FATEC-PR ao PROUNI e ao FIES, programas 

sociais do governo 

Para os proximos anos, alem dos ações de responsabilidade social 

destacadas acima, a FATEC-PR pretende desenvolver novos projetos de extensão 

com ações sociais, a saber: FATEC-SOLIDÁRIA – APOIO AO HOSPITAL DO 

TRABALHADOR; a PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL NO PEQUENO COTOLENGO; e a FESTA JUNINA DA FATEC-PR. 

 

2.1.3 Educação Inclusiva na FATEC-PR 

 

Em relação a Educação Inclusiva, a FATEC-PR vem seguindo e continuará 

seguindo as orientações da Legislação Federal e as demais Orientações do 

Ministério da Educação. Os gestores institucionais da FATEC-PR e da Mantenedora 

ETC está inserindo a educação inclusiva neste Plano de Desenvolvimento 
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Institucional (PDI) e também em todos os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de 

graduação e de pós-graduação que vem sendo ofertado ou que venham a ser 

ofertados. 

 

2.1.3.1 Acessibilidade na infraestrutura  

 

Na FATEC-PR, sempre será considerada a acessibilidade. Para isto as 

mudanças na infraestrutura são planejadas e efetuadas de modo a considerar o 

preconizado na norma NBR 9050. 

Para incrementar a inclusão social, a instituição tem como diretrizes atender 

aos portadores de necessidades especiais. Tem investido e investirá ainda mais nos 

próximos anos planejados neste PDI, fazendo as adequações que se fizerem 

necessárias nas instalações, laboratórios e no acervo bibliografico, para a plena 

acessibilidade. 

Como exemplo de adequação, a existência de banheiros para cadeirantes, de 

rampas de acesso e vagas especiais de estacionamento obedendo os critérios da 

NBR 9050. 

 

2.1.3.2 Núcleo de Acessibilidade da FATEC-PR 

 

A FATEC-PR tem como uma de suas diretrizes para a educação inclusiva, 

criar um Núcleo de Acessibilidade para apoiar estudantes com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades / superdotação. 

Para isto, terá como suporte a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008); o Decreto de Acessibilidade (nº 

5.296/2004) e demais dispositivos legais e políticos.  

O Núcleo de Acessibilidade é fundamental para planejar e coordenar as 

ações e programas que assegurem a transversalidade da educação inclusiva na 

IES. 
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2.1.3.3 A Docência e a Educação Inclusiva 

Em consonância com a diretriz e o que prevê os referenciais para a educação 

inclusiva emanados pelo MEC, os professores da FATEC-PR que atuarem com 

alunos portadores de necessidades especiais devem adotar:  

- novos encaminhamentos avaliativos; 

- novas estratégias metodológicas; 

- interface com profissionais da saúde; 

- interface com profissionais do trabalho; 

- parceria com as famílias. 

Assim tanto os professores quanto os gestores da IES devem investir 

sistemática e continuamente nos processos formativos, visando contemplar não só 

os conhecimentos técnicos acerca da educação especial e inclusiva, mas o 

compromisso político e ético com a educação como direito de todos. 

Dentro da linha da educação inclusiva, a IES incluiu a disciplina de Libras na 

Matriz curricular de cada Curso de Graduação ofertado e ajustou as ementas de 

disciplinas afins para tratar sobre a gestão ambiental, raças, etnias, regionalismo e 

cultura, conforme preve a legislação pertinente. 

A IES prevê também, a elaboração de cursos profissionalizantes, realizados 

na própria instituição ou em outros locais, permitindo, que através da formação os 

egressos destes cursos possam abrir espaço no mercado de trabalho  

Conforme visto no item que aborda sobre a Responsabilidade Social, a 

FATEC-PR também fornece bolsas de estudo integral ou parcial para jovens e 

adultos que de outra forma teriam dificuldades para ingressarem nos cursos 

superiores da IES. 

 

2.1.3.4 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

A FATEC-PR estabelece os direitos humanos como um dos seus princípios 

orientadores e a educação em direitos humanos como parte do processo educativo. 

Sem o respeito aos direitos humanos não será possível consolidar uma democracia 

substancial, nem garantir uma vida de qualidade para todos. Será preciso o 

compromisso com a construção de uma cultura de direitos, contribuindo para o bem-
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estar de todos e afirmação das suas condições de sujeitos de direitos. Em todos os 

cursos oferecidos pela IES, considera-se a inclusão do tema Direitos Humanos aos 

conteúdos das disciplinas da estrutura curricular, de modo transversal, contínuo e 

permanente. A Educação em Direitos Humanos refere-se ao uso de concepções e 

práticas educativas fundadas nos processos de promoção, proteção, defesa e 

aplicação desses direitos na vida cotidiana, como forma de atitude cidadã de 

reconhecer todos e qualquer um como sujeitos de direito, com responsabilidades 

individuais e coletivas. A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, 

passa a ser considerada na construção dos PPCs da IES; dos materiais didáticos e 

pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos 

diferentes processos de avaliação, fundamentada nos seguintes princípios:  

- dignidade humana; 

- igualdade de direitos;  

- reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;  

- laicidade do Estado;  

- democracia na educação;  

- transversalidade, vivência e globalidade; e  

- sustentabilidade socioambiental. 

Orientados, assim, por esses princípios, os conhecimentos relativos à 

Educação em Direitos Humanos materializam-se nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de maneira clara e objetiva na organização curricular dos cursos, de forma 

transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente; ou como um conteúdo específico de uma das disciplinas já 

existentes na matriz curricular. Assim, a Fatec-PR define como políticas de direitos 

humanos:  

- a inclusão nos PPCs e nas atividades curriculares dos cursos de conteúdos 

complementares focados na educação de direitos humanos;  

- o estímulo ao desenvolvimento de ações transversais e interdisciplinares 

como modo de inserção da educação de direitos humanos por meio do diálogo com 

várias áreas de conhecimento;  

- o desenvolvimento de projetos de extensão, vinculados aos programas 

institucionais de extensão, focados na promoção e a defesa dos direitos humanos;  
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- o incentivo a participação da comunidade acadêmica em conselhos, comitês e 

fóruns de direitos humanos;  

- a incorporação dos direitos humanos na cultura e gestão organizacional;  

- o desenvolvimento de projetos de investigação científica focados nos estudos dos 

direitos humanos. 

 

2.1.3.5 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena constituem-se em orientações, princípios 

e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação, 

contribuindo para que os nossos alunos se tornem cidadãos atuantes e conscientes 

em uma sociedade multicultural e pluriétnica como a do Brasil, entendendo essa 

atuação e consciência como pressuposto inalienável na construção de uma nação 

verdadeiramente democrática. Essa temática é desenvolvida por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores, estabelecidos pelas diretrizes curriculares 

institucionais do Projeto Acadêmico. 

 

2.1.3.6 AÇÕES INSTITUCIONAIS NO QUE SE REFERE Á DIVERSIDADE, AO 

MEIO AMBIENTE, À MEMÓRIA CULTURAL, À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E A 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

As ações da Fatec-PR são voltadas à diversidade, meio ambiente, memória 

cultural, produção artística e patrimônio cultural que são trabalhadas nos projetos e 

atividades de extensão com participação dos cursos de graduação através da 

realização de eventos, tais como: conscientização e discussão sobre o meio 

ambiente, difusão da cultura afro-brasileira, bem como a produção artística e ao 

patrimônio cultural. 

No projeto pedagógico institucional, o cuidado com o meio ambiente, a 

diversidade, a preservação da memória cultural e a produção artística e patrimônio 

cultural, bem como o respeito à diversidade e etnias, estão presente desde as ações 

voltadas à inserção desses conteúdos nos PPCs, até na aprovação de projetos de 
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investigação que privilegiam os temas como objeto de estudo, e na proposição de 

atividades de extensão universitária.  

A IES realiza eventos culturais com a participação do corpo discente de todos 

os cursos ofertados na faculdade, com realização de feiras interculturais, 

exposições, workshops, feira do empreendedor, semana do meio ambiente, além da 

inserção de conteúdos disciplinares nos projetos dos cursos. 

 

2.1.3.7 COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

A Fatec-PR, inserida em um contexto cultural e social, exerce no cenário 

mato-grossense uma função social que não se restringe apenas a transmissão de 

conhecimento, mas também revela o seu papel de formadora. Com isso, ela prioriza 

todas as atividades extensionistas como: projetos, cursos, eventos, ações de 

inovação social e produtos que se alinhem no entorno da inclusão social e 

desenvolvimento local. A cada atividade realizada, a socialização dos 

conhecimentos  acadêmicos, com e para a comunidade, podem promover 

mudanças sociais, influenciar novos modos de pensar e agir. 

A Fatec-PR preocupada com a melhoria da qualidade de vida da população 

realiza convênios e parcerias com os setores da sociedade para a realização de 

ações conjuntas, de maneira que se aprimore um cenário propicio para o 

aprimoramento da formação pessoal e profissional do aluno, do mesmo modo que 

contribui para que a construção de uma sociedade mais justa não sofra de 

continuidade. 

 

2.1.3.8 COERÊNCIA ENTRE O PDI E AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

A IES recebe estudantes das classes carentes como na maioria trabalhadores 

de indústrias, comércio e de outros serviços da região, o que a torna responsável 

socialmente por prepara-los para o mercado de trabalho com ensino de qualidade, a 

custo relativamente baixo e contemplá-los com bolsas de estudo. 



 

 

 

80 

A Fatec-PR, enquanto instituição de ensino, é responsável por materializar 

uma política que diminua as desigualdades sociais, oferecendo soluções que 

auxiliem o ser humano como forma de melhorar sua qualidade de vida. Essa 

responsabilidade social se manifesta de inúmeras formas, seja pela ação de ensino, 

seja pela pesquisa ou extensão. É visível também que todas as atividades que a IES 

desenvolve tem como objetivo oferecer melhorias das condições de vida das 

comunidades do seu entorno. 

Procurando contribuir com as políticas públicas que alcancem no 

desenvolvimento de uma consciência nas IES sobre sua responsabilidade social 

quanto a um processo de formação que ofereça oportunidades de geração de 

emprego e renda, bem como ações sociais que atendam a população em suas 

necessidades e carências, assim a Fatec-PR manterá em seu planejamento 

programas e ações que venham atingir esses propósitos. 

A Fatec-PR, por meio de cursos de extensão, cursos livres e de outros 

programas, leva a comunidade a oportunidade de participar da vida acadêmica, 

tornando possível o desenvolvimento de habilidades e competências para a sua 

evolução pessoal e profissional, em consonância com a missão institucional. 

Além disso, a responsabilidade social da IES é realizada por meio de 

parcerias com entidades privadas, públicas e organizações não governamentais que 

encontrem na instituição apoio operacional para o desenvolvimento de propostas 

com diferentes públicos-alvo como: crianças e jovens em situação de risco, 

portadores de algum tipo de necessidade especial, portadores do espectro autista e 

outros possíveis públicos excluídos das oportunidades tradicionalmente oferecidas 

pela sociedade. 

A Fatec-PR pode demonstrar sua responsabilidade social, através da: 

- democratização do conhecimento produzido; 

- acesso ao conhecimento a todas as classes sociais; 

- junção do ensino à pesquisa e à extensão; 

- realização de trabalho coletivo; 

- ações que oportunizam a autonomia técnica, científica, cultural e filosófica dos 

envolvidos; 

- respeito a pluralidade de ideias; 
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- caráter de processo interdisciplinar de ações, de modo que busquem o continuo e 

permanente promovendo o desenvolvimento humano e social em todos os âmbitos; 

- busca constante pela autogestão e sustentabilidade das comunidades envolvidas. 

 

2.1.3.9 Ações Afirmativas De Defesa E Promoção Dos Direitos Humanos E 

Igualdade Étnico-Racial 

 

De acordo com o Parecer CNE/CP N° 8/2012 a inserção da Educação em 

Direitos Humanos na Educação Superior deve ser transversalizada em todas as 

esferas institucionais, abrangendo o ensino, pesquisa, extensão e gestão. Na Fatec-

PR, a promoção dos Direitos Humanos, são contemplados nos Projetos 

Pedagógicos dos cursos e suas atividades curriculares, podendo assim ser incluídos 

como conteúdos flexíveis e complementares, discussões em salas de aula, através 

de atividades interdisciplinares, seminários, como disciplinas obrigatórias e/ou 

optativas ou ainda de maneira mista, combinando mais de um modo de inserção por 

meio do diálogo com várias áreas de conhecimento.  Como ação interdisciplinar e 

transversal, numa perspectiva crítica do currículo, existindo a relação entre pratica e 

teoria, entre as garantias formais e a efetivação dos direitos humanos em geral.  

Considerando as especificidades do Brasil, onde o Brasil é o 2° pais do 

mundo com o maior contingente populacional de afrodescendente com 45% da 

população, faz-se emergencial a adoção de medidas eficazes, em especial no meio 

acadêmico para romper com o legado de exclusão étnico-racial, que se compromete 

não só a plena vigência dos direitos humanos, mas também com a própria 

democracia do pais. Com isso, a Fatec-PR promove ações afirmativas, como 

políticas compensatórias adotadas para remediar e aliviar as condições resultantes 

de um passado de discriminação, e cumpre uma finalidade pública decisiva para o 

projeto democrático assegurando a pluralidade e diversidade social, e discutir no 

meio a valorização das diferenças. 
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2.3.1.10 Politica de Responsabilidade Socioambiental 

 

As políticas e diretrizes de responsabilidade socioambiental se traduzem, 

sobretudo, no compromisso permanente em privilegiar a: sustentabilidade, 

consolidação de princípios éticos e justiça social.  

Dessa maneira,  inclui a qualidade de vida de funcionários, estudantes, 

suas famílias, comunidade local e sociedade como um todo, tendo especial atenção 

para segurança e saúde, a governança participativa e transparente, a inclusão 

social, entre outros. 

A Fatec-PR adota os seguintes objetivos: 

- adaptar progressivamente o sistema de gestão na Fatec-PR para uma 

gestão ambiental, bem como revisá-la continuamente; 

- promover e ampliar, por meio de criação de uma agenda permanente, o 

debate sobre a sustentabilidade e suas implicações na faculdade; 

- ampliar o debate sobre a importância dos princípios éticos e justiça social na 

sociedade; 

- desenvolver agenda anual de palestras e outras atividades culturais e 

acadêmicas, dentro e fora da IES, com vistas a conscientização sobre a importância 

dos princípios éticos e da justiça social; 

- capacitação, de forma continuada, dos docentes com ações educativas 

formativas relacionadas às questões ambientais, políticas e culturais; 

- estímulo aos NDEs dos cursos de graduação para a inserção das temáticas: 

ambiental, política e cultural no currículo de forma articulada com o projeto educativo 

da Faculdade. 

 

2.3.1.11 Internacionalização 

 

Em um mundo caracterizado pelo crescente processo de integração cultural, 

a internacionalização do ensino passou a ser um fenômeno presente no cotidiano 

contemporâneo. Estudos no exterior se tornaram um fator de suma importância para 

o aperfeiçoamento na formação acadêmica, sendo uma exigência para o ensino de 
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qualidade, uma vez que o mercado de trabalho requer profissionais sem barreiras 

territoriais. 

Diante disso, a IES adota alguns objetivos previstos e voltados para a 

cooperação, intercâmbio e programas com finalidades de internacionalização: 

- firmar parcerias com agências de intercâmbio; 

- participação em eventos nacionais e internacionais; 

- análise da possibilidade de realização de cursos internos; 

- instalar o núcleo de Intercâmbio dentro da IES; 

- promover cursos e/ou palestras que sensibilizem a comunidade acadêmica a 

realizarem cursos de línguas com o objetivo de se capacitarem para intercâmbios 

internacionais; 

- incentivo à mobilidade acadêmica internacional de acadêmicos, docentes e 

pesquisadores; 

- viabilização de publicações conjuntas com instituições internacionais. 

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO (2018-2022) FATEC-PR 

 

2.2.1 Apresentação 

 

A FATEC-PR apresenta a seguir o seu Planejamento Estratégico, no qual 

define metas, projetos e ações que visam à realização das suas finalidades 

institucionais. Foram discutidas as grandes questões relativas à FATEC-PR, desde 

missão, visão de futuro, valores e opções estratégicas gerais até a definição das 

prioridades estratégicas imediatas. 

Num envolvimento coletivo, foram mobilizados mantenedores, diretores, 

consultores, professores e funcionários para participarem da tarefa de planejar a 

existência da instituição para os próximos cinco anos. O Plano Estratégico da 

FATEC-PR, assim definido para o horizonte 2018-2022, apresenta uma síntese dos 

resultados deste trabalho. 
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2.2.2 Eixos Principais 

 

Após os devidos estudos e análises de idéias, sugestões e críticas, concluiu-

se por dois eixos principais que orientarão o desenvolvimento da FATEC-PR até 

2017: 

 A busca incansável pela qualificação e conseqüente desenvolvimento dos 

seus alunos; 

 O esforço articulado para intensificar e compatibilizar a qualidade, o 

crescimento e a inovação institucional; 

 A transformação de faculdade isolada para centro universitário. 

Assim sendo, a finalidade deste plano estratégico é, primeiro, disseminar 

estas idéias entre todas as pessoas que direta ou indiretamente formam a grande 

comunidade FATEC-PR: mantenedores, alunos, professores, autoridades, 

empresas, etc., e segundo, propor novos desafios à atuação conjunta destes 

diversos atores, inspirando ações que colaborem com o objetivo de manter a 

FATEC-PR entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Paraná até o ano 

de 2022, se tornando centro universitário. 

 

2.2.3 Ambiente 

 

Do mesmo modo em que foi elaborado o PDI anterior, para traçar um norte 

factível e adequado à FATEC-PR, foram realizadas várias análises que identificaram 

de forma clara e objetiva os ambientes interno e externo da mesma. 

A partir desta análise, que levou em conta fatores como aspectos políticos, 

econômicos, tecnológicos e, inclusive, os atuais pontos fortes e fracos da instituição, 

foi possível chegar a um futuro provável, com informações e tendências que poderão 

criar ameaças ou oportunidades para a FATEC-PR nos próximos 10 anos. 

 
2.2.4 Missão 
 

“Promover educação superior, que desenvolva no acadêmico suas 
potencialidades morais e intelectuais, proporcionando-lhe o pleno exercício da 

cidadania e do serviço em prol da sociedade”. 
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2.2.5 Visão 
 

Ser reconhecida entre as melhores instituições de ensino superior  do Paraná, 
passando a Centro Universitário até 2025. 
 

2.2.6 Objetivos 

 

A FATEC-PR, no cumprimento de sua missão, possui como Objetivo Geral: 

“Educar, produzindo e disseminando o saber universal, contribuindo para o 

desenvolvimento humano e comprometendo-se com a justiça social, a democracia e 

a cidadania”. 

Tendo por base o art. 2º do Regimento da FATEC-PR, os Objetivos 

Específicos institucionais são: 

 promover o desenvolvimento do ensino e da educação superior, sob os 

princípios da ética, da liberdade, da fraternidade e da solidariedade 

humana nas áreas das ciências biológicas, das ciências humanas e 

sociais aplicadas e das ciências exatas e tecnológicas; 

 formar profissionais e especialistas de nível superior nas áreas de 

conhecimento dos cursos e programas que vier a oferecer; 

 desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma integrada e 

indissociável, abrangendo todas as áreas do conhecimento humano; 

 promover a educação continuada, com a utilização da tecnologia 

educacional disponível; 

 promover estudos e atividades relacionadas à defesa do patrimônio 

histórico  cultural e da educação ambiental bem como o estudo e a 

divulgação, pelas suas publicações e meios de radiodifusão, das soluções 

dos problemas brasileiros, regionais e nacionais enquanto relacionados 

com as disciplinas e objetivos de seus cursos, além de outros de 

interesse de sua comunidade; 

 participar do processo de desenvolvimento regional e do país, mediante 

ações extensionistas, de pesquisa e de fomento a atividade 

empreendedora empresarial; 

 na criação de novos produtos ou serviços para aplicações comerciais; 
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 contribuir de forma efetiva na promoção do espírito comunitário, da 

fraternidade e da igualdade entre os cidadãos, para que seus egressos 

tenham condições de desenvolver, conscientemente , seus projetos de 

vida;  

 promover o intercâmbio científico e cultural com as demais Instituições de 

Ensino Superior e a cooperação com entidades que visem o 

desenvolvimento de atividades de interesse comum; 

 formar e aperfeiçoar educadores, profissionais e pesquisadores, 

conferindo, pela realização e aproveitamento de seus estudos, atividades 

ou programas, os graus e títulos respectivos; 

 conscientizar a sua comunidade educacional, por todos os meios 

disponíveis, para a compreensão dos direitos e deveres da pessoa 

humana, do cidadão, da família, do Estado, e dos demais grupos sociais 

existentes, como forma de promover o desenvolvimento educacional em 

sintonia com os anseios da comunidade na qual está inserida; 

 atender aos demais objetivos estatutários da Entidade Mantenedora, 

compatíveis com a amplitude da atuação acadêmica. 

No desenvolvimento de seus objetivos institucionais, a FATEC-PR, em 

conformidade com os princípios da Entidade Mantenedora, respeitará e difundirá os 

princípios universais dos direitos humanos e da preservação do meio ambiente. 

 

2.2.7 Metas 

 

As metas da FATEC-PR, previstas para viabilizar o alcance dos objetivos 

institucionais gerais, com vistas a ampliar o universo acadêmico atendido pela 

Instituição, abrangem duas grandes frentes, a saber: 

 A consolidação institucional, com a agregação dos cursos a serem 

autorizados e reconhecidos; 

 A expansão institucional, com a implantação de novos cursos e 

programas. 

 A expansão da Infraestrutura adequada em imóvel próprio. 

 O avanço para a transformação em centro universitário. 
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O Capítulo 6 do presente PDI apresenta de forma detalhada, as metas globais 

para a instituição nos próximos cinco anos. 

 

2.2.8 Valores 

 

Os seguintes valores estarão sendo considerado pela IES: 

 A educação, como base de todo desenvolvimento humano; 

 Pela educação, o ser humano pode desenvolver o seu potencial como 

agente de transformação da sociedade; 

 A ética, a informação, o trabalho, objetivos bem definidos, o respeito ao 

ser humano e a atualização permanente conduzem ao sucesso; 

 A busca permanente da qualidade das pessoas, dos produtos e dos 

serviços, objetiva a satisfação dos clientes; 

 Um ambiente de trabalho que incentive a criatividade e vise à inovação; 

 Valorar cada indivíduo, reconhecendo a importância do seu trabalho e 

destacando o papel imprescindível que desempenha na organização; 

 Incentivo a todos a que se sintam verdadeiramente comprometidos com a 

missão da instituição. 

 

2.2.9 Prioridades Institucionais 

 

2.2.9.1  Expansão dos Horizontes Qualitativos da Base Estratégica “Ensino” 

(Graduação e Pós-graduação) 

 

A ênfase da FATEC-PR, nos próximos cinco anos, estará centrada em pautar 

seus investimentos na expansão planejada da infraestrutura, dos cursos de 

graduação e de pós-graduação lato sensu, presenciais e/ou na modalidade a 

distância, sempre orientada por critérios de mérito, em consonância com a sua 

missão.  

As atividades de Iniciação Científica e atividades de Extensão, nas suas 

várias modalidades e de serviços qualificados, ocorrerão de forma seletiva, segundo 
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demandas específicas e/ou oportunidades que se apresentem. 

 

2.2.9.2 Diferenciação pela Integração com a Comunidade 

 

A instituição trabalha para consolidar-se como uma escola reconhecidamente 

capaz de inserir no mercado de trabalho profissionais devidamente qualificados e 

aptos a exercerem suas funções com elevado nível de profissionalismo. 

Ainda como forma de inserir-se na comunidade local e regional, a FATEC-PR 

tem previstas, neste Plano de Desenvolvimento Institucional, atividades diversas de 

extensão, as quais envolverão, impreterivelmente, membros da comunidade 

acadêmica e da comunidade em geral.  

A título de exemplo, estão previstas a abertura de cursos de extensão para 

profissionais, empresários, segmentos especiais da população como idosos e 

portadores de necessidades especiais, cursos de informática, bem como a 

realização de eventos abertos à comunidade. 

A FATEC-PR, através de iniciativas como a Semana Tecnológica e a 

formação de mão de obra especializada interfere de forma positiva no 

desenvolvimento regional. Com a Semana Tecnológica, existe o envolvimento do 

setor empresarial, industrial, bibliográfico, acadêmico e comunidade regional, 

através de exposição de produtos, serviços, trabalhos acadêmicos e palestras 

abertas ao público; com a formação em cursos profissionalizantes, o egresso pode 

conseguir emprego especializado, alterando o fator econômico familiar e regional.  

A IES procura potencializar o desenvolvimento das funções ensino, pesquisa 

e extensão através de cooperações e parcerias com agentes públicos, privados, 

comunitários e não governamentais. As ações de pesquisa e extensão, aí inseridos 

os estágios, aparecem como beneficiários diretos dessas parcerias, face a natureza 

de suas atividades, destacando-se as parcerias com as seguintes organizações: 

- Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), EDUCARE (EDUCAÇÃO, 

TRABALHO E CIDADANIA) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), através da convênio que 

permite a intermediação permanente entre a Faculdade e o mercado de trabalho, 

propiciando oportunidades de estágios e outros projetos comunitários; 

- No setor público somos consignados da Secretaria Estadual de 
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Administração – SEAD incluindo todas as secretarias de estado, Celepar; 

- No setor privado, a IES mantém convenio com diversas com empresas, 

como por exemplo: Daysoft Tecnologia, CNH, Latin América, Tyssen Krupp, Teikon 

Tecnologia Industrial, Audi, Great Solutions, Siemens, Transit, Alcatel, Helix do 

Brasil, Koerich, Cenetel, Lab Telecom, K&S Telecomunicações, Perkons, PK Cables, 

Brasilsat, Instituto Curitiba de Informática, Bosch, Petrobrás (CEPE), Copel, Sascar, 

Embratel, GVT, Brasil Telecom, etc.  

 

2.2.9.3 Organização Interdisciplinar do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

 

A FATEC-PR estimula e apoia o esforço de consolidação de suas áreas de 

reconhecida qualificação no meio acadêmico, que promovam a constante integração 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão, segmentos de uma instituição de ensino 

superior dedicada à realização plena de suas aspirações educacionais e sociais. 

 

2.2.9.4 Vinculação da Oferta Educacional da IES às demandas do 

Desenvolvimento  local e  Regional, da inclusão social, tecnologia, política e 

cultural, do respeito e preservação ambiental 

 

A proposta de novos cursos (graduação ou especialização) da FATEC-PR 

está sempre atrelada às demandas sociais e ao desenvolvimento de Curitiba e 

região. 

A IES oferece educação de qualidade para um público que notadamente 

apresenta uma faixa de renda considerada baixa. A mantenedora da IES oferece 

diversas bolsas de estudo na qual permite o acesso a esses alunos. Assim, a 

faculdade permite a inclusão social de uma população que teria poucas chances de 

alcançar um curso superior. 

A proposta de implantação de um novo curso inicia-se com uma pesquisa de 

campo, onde se identifica os cursos com maiores demandas entre o público jovem. 

O desenvolvimento local e regional é levado em consideração pelos colegiados da 

IES. Após a pesquisa, as informações são discutidas e é feito um levantamento da 

demanda assim como a necessidade de investimento econômico. 
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A Fatec-PR mantém uma política institucional de respeito e preservação ao 

meio ambiente e desenvolvimento cultural e político, que apresenta os seguintes 

objetivos: 

- Apoio e desenvolvimento de projetos que incluam a abordagem das 

temáticas: política, cultural e ambiental de forma transversal e interdisciplinar nos 

cursos de graduação da Fatec-PR; 

- Capacitação, de forma continuada, dos docentes com ações educativas 

formativas relacionadas às questões ambientais, políticas e culturais;  

- Criação de grupo de trabalho e de ação de Educação Ambiental com 

atuação na coleta seletiva e práticas de sustentabilidade dentro da IES;  

- Estímulo aos NDEs dos cursos de graduação para a inserção das temáticas: 

ambiental, política e cultural no currículo de forma articulada com o projeto educativo 

da Faculdade;  

- Apoio à produção de material educativo para a prática de Educação 

Ambiental na Fatec-PR. A implantação desta política está a cargo de um profissional 

com experiência em Educação Ambiental e a sua designação foi feita por meio de 

uma Portaria da Diretoria Geral. 

 

2.2.9.5 Comunicação com a Sociedade 

 

A FATEC-PR, através de iniciativas como a Semana Tecnológica e a 

formação de mão de obra especializada interfere de forma positiva no 

desenvolvimento regional. Com a Semana Tecnológica, existe o envolvimento do 

setor empresarial, industrial, bibliográfico, acadêmico e comunidade regional, 

através de exposição de produtos, serviços, trabalhos acadêmicos e palestras 

abertas ao público; com a formação em cursos profissionalizantes, o egresso pode 

conseguir emprego especializado, alterando o fator econômico familiar e regional.  

A relação com segmento empresarial, no que tange à transferência de 

conhecimento e tecnologia, bem como de profissionais qualificados, ocorre através 

da formação de profissionais conforme a necessidade destas organizações, sendo 

que a estrutura curricular é atualizada com frequência para atender estes objetivos.  
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Com o objetivo de melhorar o nível da sociedade regional, a FATEC-PR abre 

espaços a pessoas menos favorecidas, através de um programa de bolsas de 

estudo, permitindo que estas pessoas tenham acesso à capacitação e formação 

profissional. A partir de 2012, a IES também tem realizado um CONCURSO DE 

BOLSAS que permite descontos de até 70% nas mensalidades de alunos carentes. 

A FATEC-PR realiza sua própria prospecção junto à sociedade através dos 

meios de comunicação. A cada semestre é avaliado qual a melhor estratégia de 

comunicação com a sociedade a fim de informar sobre a existência de nossos 

cursos, as características dos mesmos e as vantagens que os alunos terão após a 

sua conclusão. Esta comunicação é feita através de mídia impressa, de outdoors, 

comunicação radiofônica, através dos alunos que estão cursando ou outras formas. 

 

2.2.9.6 4.9 Metodologias de ensino a serem adotadas pelos cursos da ies, 

privilegiando o uso de recursos tecnológicos, princípios integradores e 

metodologias ativas de ensino e aprendizagem 

 

A metodologia de ensino adotada pela FATEC-PR tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, buscando uma preparação holística para o exercício 

de uma profissão de nível superior e de sua cidadania. Para tanto, a IES busca 

algumas ações, tais como:  

- gestão compartilhada na construção competente do projeto pedagógico;  

- processo de gestão centrado em valores e princípios democráticos;  

- visão de compartilhamento de conceitos com todos os partícipes do 

processo de ensino-aprendizagem e de sua comunidade de princípios 

fundamentados nos direitos humanos e da relação étnico-raciais que envolvem a 

sociedade brasileira;  

- busca democrática na sua essência pedagógica, visando à colaboração, 

corresponsabilidade e solidariedade de sua comunidade acadêmica;  

- gestão compartilhada buscando a formação de uma cultura ética e 

responsável na sua essência, que deverá nortear o processo pedagógico de 

formação dos egressos;  

- busca de excelência acadêmica nas áreas em que atua;  
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- foco na conscientização e formação de indivíduos e de sua comunidade de 

princípios de conservação do meio ambiente e de uma vida social sustentável; 

- projeto pedagógico fundamentado em práticas que visam o aprender a 

aprender como lócus principal.  

O aluno, como sujeito ativo da construção do conhecimento, é um dos 

principais agentes do processo ensino-aprendizagem. Para a IES, a construção do 

conhecimento se dá com a participação ativa de todos os agentes do processo e 

com uma constante interação com a sociedade, assimilando e trazendo para o dia-a-

dia construtivo o estado-da-arte das áreas de conhecimento dos nossos cursos de 

graduação. A IES acredita que seus alunos somente poderão ter pleno 

desenvolvimento de seus conhecimentos quando forem construídos através da 

constante interação com o meio. O processo de ensino-aprendizagem adotado pela 

IES está fundamentado na lógica pedagógica de que o aluno não deve parafrasear a 

realidade e sim observar a realidade e adotar um processo interativo e modificativo 

da prática profissional, caracterizando-se como um agente ativo da realidade.  

Para isso, a IES adota os princípios pedagógicos de que a individualidade do 

aluno deve ser respeitada, tanto em termos de níveis de aprendizado, como formas 

de assimilação de conhecimentos. Na percepção da IES, o professor representa um 

dos principais agentes incentivadores do processo de aprendizagem, onde os alunos 

devem ver no docente um operador da dinâmica do aprendizado. No processo 

cotidiano de construção do conhecimento, as principais dinâmicas metodológicas 

adotadas são:  

- métodos expositivos, onde o conhecimento é apresentado de forma 

sistematizada;  

- trabalhos independentes, onde a individualidade é o principal agente, tendo 

o aluno como principal elemento do processo;  

- estudo dirigido, no qual a realização de tarefas de reprodução do 

conhecimento e de habilidades é definida, onde são claramente definidos os 

objetivos e resultados esperados;  

- trabalhos em grupo, no qual busca-se a cooperação dos alunos entre si, na 

realização de tarefas direcionadas;  
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- dinâmicas de grupo, caracterizando uma ferramenta onde os estudos 

acontecem normalmente em grupos com o trabalho de conteúdos integrativos;  

- aulas práticas, onde são colocados em prática o conhecimento teórico 

desenvolvido em sala de aula;  

- visitas técnicas, onde o processo é realizado através visitas a entidades de 

interesse dos alunos e dos professores, objetivando uma visão aplicada do 

conhecimento acadêmico;  

- utilização de laboratórios, onde busca-se que os alunos consigam interpretar 

os fenômenos envolvidos com as práticas laboratoriais;  

- ensino experimental ativo, onde o aluno participe efetivamente nas 

atividades, promovendo a sua participação direta no processo de construção do 

conhecimento;  

- ensino expositivo, com disponibilidade de meios modernos: com salas 

adequadas, fisicamente bem dimensionadas, iluminadas e ventiladas, dotadas de 

meios modernos de multimídia;  

- pesquisa, onde a IES busca a articulação entre a teoria e a prática, 

valorizando a pesquisa individual e coletiva, os estágios profissionais e as atividades 

de extensão voltadas às necessidades regionais;  

- mesa-redonda, onde acontecem reuniões entre professores, alunos e 

profissionais ativos no mercado, na busca da inserção do conhecimento através de 

opiniões de forma democrática e participativa; 

- semanas acadêmicas, onde a interação entre os professores e alunos 

acontece de forma muito intensa, com a apresentação de trabalhos, de mini cursos, 

de palestras e de várias atividades direcionadas.  

Para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem, a FATEC-PR 

disponibiliza em todos as suas instalações as mais modernas tecnologias, 

considerando que o uso dessas tecnologias facilita a transmissão e assimilação de 

conhecimentos entre os agentes envolvidos no processo. Para tanto, são 

disponibilizadas em todas as salas projetores multimídia, redes de internet, 

softwares específicos para as necessidades dos vários cursos, equipamentos de 

som e imagem, bem como todos os demais recursos tecnológicos demandados pela 

comunidade acadêmica. 
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2.2.10 Especificação das Ações Estratégicas Visando aos Objetivos Macro 

Institucionais 

 

Desta forma, a instituição estabelece, quanto ao seu processo de 

Planejamento e Gestão, os seguintes objetivos-macro, com suas respectivas 

estratégias e ações: 

 

1º OBJETIVO 

 

Ampliar a capacidade de desenvolvimento sustentado da instituição. 

 

Estratégia 1 

Comprometer a comunidade acadêmica com os resultados e o desempenho global 

da Instituição. 

Ações: 

1. Promover a divulgação e a participação permanente no processo contínuo de 

formulação, acompanhamento e avaliação do PDI; 

2. Incentivar a efetiva participação no planejamento e execução orçamentária; 

3. Estabelecer sistema de controle de resultados para os setores acadêmico e 

administrativo; 

4. Implantar sistema unificado de informação sobre o desempenho institucional; 

5. Implantar sistema de acompanhamento participativo das metas estabelecidas. 

 

Estratégia 2 

Otimizar os recursos orçamentários. 

Ações: 

1. Racionalizar e integrar as rotinas operacionais; 

2. Implantar um sistema integrado de informações para apuração de custos; 

3. Comprometer os órgãos acadêmicos e administrativos com a elaboração e a 

execução orçamentária; 

4. Implantar um sistema de avaliação de desempenho destes órgãos, com a 

participação da comunidade em geral. 
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Estratégia 3 

Privilegiar a alocação de recursos aos projetos devidamente propostos e aprovados. 

Ações: 

1. Estimular a comunidade acadêmica a participar ativamente da otimização dos  

recursos aplicados; 

2. Priorizar ações integradas de orientação, apoio e capacitação para elaboração de 

projetos de desenvolvimento; 

3. Integrar Diretorias, Coordenações e demais órgãos internos para viabilizar a 

melhor aplicação dos recursos. 

 

2º OBJETIVO 

Melhorar a infraestrutura básica para a realização das atividades institucionais. 

Estratégia 1 

Definir diretrizes para ampliação e manutenção dos recursos físicos. 

Ações: 

1. Definir e acompanhar de forma intensa e periódica as obras de expansão da 

infraestrutura física da FATEC-PR; 

2. Estabelecer um plano de manutenção preventiva e corretiva; 

3. Melhorar as condições de trabalho, segurança, acesso e permanência na 

instituição; 

4. Disponibilizar alternativas para suporte aos portadores de necessidades 

especiais. 

 

Estratégia 2 

Melhorar o acesso aos recursos tecnológicos de informação. 

Ações 

1. Implantar o gerenciamento integrado de documentos eletrônicos; 

2. Incentivar a utilização de softwares livres. 

 

Estratégia 3 

Melhorar os serviços gerais prestados à comunidade acadêmica. 

Ações: 
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1. Estabelecer um plano de utilização dos serviços auxiliares (limpeza, vigilância e 

recepção); 

2. Estabelecer uma política de segurança efetivando parcerias com órgãos de 

segurança pública; 

3. Implementar sistema de avaliação periódica dos serviços prestados; 

4. Agilizar o trânsito do equipamento e material permanente e de expediente; 

 

3º OBJETIVO 

Consolidar a FATEC-PR como centro qualificado de ensino e extensão. Quanto à 

pesquisa, a FATEC-PR limitar-se-á inicialmente às especificidades pertinentes ao 

seu status de instituição isolada de ensino superior. 

 

Estratégia 1 

Assegurar a excelência das atividades acadêmicas. 

Ações: 

1. Dotar a FATEC-PR de todos os recursos necessários para a coordenação e 

realização das atividades de avaliação institucional; 

2. Rever as atribuições e infraestruturas das coordenações de cursos, órgãos 

suplementares e dos Conselhos constituídos; 

3. Reavaliar os procedimentos e critérios que tratam das contratações de docentes e 

técnicos administrativos; 

4. Propor procedimentos e critérios para aprovação de estágios de pessoal técnico-

administrativos; 

5. Identificar e normatizar os núcleos, laboratórios, programas, grupos de estudo e 

assemelhados. 

 

Estratégia 2 

Desenvolver e ampliar programas de promoção da imagem da FATEC-PR interna e 

externamente. 

Ações: 

1. Divulgar sistematicamente para a comunidade acadêmica os resultados das 

ações implementadas; 
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2. Divulgar interna e externamente a produção cientifica, acadêmica e cultural da 

FATEC-PR; 

3. Facilitar a comunicação com seus diferentes públicos; 

4. Implantar instrumentos de comunicação que facilitem o inter-relacionamento entre 

os órgãos da FATEC-PR e desta com as demais frentes da comunidade acadêmica 

e da sociedade em geral; 

5. Promover atividades de relações públicas que projetem a instituição; 

6. Consolidar a identidade visual da instituição; 

7. Criar uma estrutura de apoio logístico à realização e promoção de eventos. 

 

2.2.11 Perspectivas Estratégicas 

 

2.2.11.1 Áreas de Atuação 

 

A graduação continuará sendo a atividade central da FATEC-PR, sendo 

fortalecidas outras atividades já existentes e expandindo a atuação para nichos 

inéditos ou ainda pouco explorados. 

A FATEC-PR deverá manter a “graduação” como centro de suas ações, com 

uma estratégia de expansão que fortaleça algumas linhas já existentes (como a 

extensão, a prestação de serviços, a pós-graduação) e evoluindo em direção ao 

ensino a distância e a educação continuada. 

 

2.2.11.2 Grandes Bases 

 

Tendo em vista a Visão de Futuro da FATEC-PR no horizonte de 2022, serão 

priorizadas três grandes bases estratégicas: 

 Excelência em Qualidade Educacional 

 Excelência em Inovação 

 Excelência em Ampliação 

Tais bases serão consolidadas pela implementação e cumprimento das 

seguintes diretrizes principais: 

 Defender o compromisso com a democracia, a educação, a liberdade 
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religiosa e a justiça social, incrementando a sua inserção social e 

articulando-se no espaço local e global.  

 Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação 

formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de 

ações político-acadêmicas e  administrativas pertinentes à sua missão.  

 Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento, atualizar a 

sociedade e modificar a própria instituição, integrando, de forma 

pertinente, as ações de ensino, pesquisa e extensão.  

 Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das 

ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e 

critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão.  

 Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os 

processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos 

humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão 

acadêmica, técnica e administrativa.  

Quanto à Excelência em Qualidade Educacional, serão visadas e 

implementadas as seguintes ações estratégias e táticas: 

 A qualificação do aluno e de sua formação, com ênfase na sua 

empregabilidade. 

 A qualificação do corpo docente.  

 A elaboração e implantação de projetos pedagógicos consistentes. 

 A implantação e manutenção de uma infraestrutura de excelência. 

 A profissionalização da sua gestão. 

Quanto à Excelência em Inovação, serão as seguintes as ações estratégias e 

táticas visadas e implementadas: 

 Ampliação da flexibilidade acadêmica. 

 Utilização de novas metodologias de ensino e de recursos tecnológicos no 

processo ensino/aprendizagem. 

 Atuação no ensino a distância. 

 Atuação na educação continuada. 

 Utilização de novos processos de seleção dos alunos de graduação. 
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 Inovação na gestão mediante a realização de parcerias diversas entre a 

comunidade em geral e a FATEC-PR.  

Já com relação à Excelência em Ampliação, serão visadas e implementadas 

as seguintes ações estratégias e táticas: 

 A expansão programada do número de alunos. 

 A oferta de cursos de abrangência social e cultural.  

 A otimização do uso da base física instalada. 

 A flexibilidade e agilidade para aproveitar as oportunidades emergentes.  

 A abertura de cursos de Pós-graduação lato sensu. 

 A oferta de cursos na modalidade a distância. 

 Expandir os cursos e a infraestrutura visando migração para o status de 

centro universitário. 

 

2.2.11.3 Metas Globais  

 

Implementação do Projeto Pedagógico Institucional da FATEC-PR que 

expresse os princípios éticos, políticos e epistemológicos educacionais, orientando a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento da ação político-pedagógica 

específica dos seus cursos de graduação e de pós-graduação. Com base nesses 

princípios situados nas características da contemporaneidade, a FATEC-PR criará 

condições para garantir: 

 a qualificação formal e social do aluno de graduação e pós-graduação, 

integrando o ensino às atividades de pesquisa e de extensão, realçando 

um novo fundamento e uma nova forma de estágios e de práticas 

profissionais, diversificando e mesclando as alternativas de ensino 

presencial e não presencial, adotando as possibilidades oferecidas pelas 

novas tecnologias na oferta de seus cursos. 

 a atualização / reformulação curricular de todos os cursos desenvolvidos 

pela Faculdade, através da efetiva realização de um Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC) pertinente às necessidades e possibilidades atuais.  

 a democratização do acesso à Faculdade, diversificando e ampliando as 
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formas de ingresso, ofertando novas modalidades de cursos a partir das 

demandas contextuais e ampliando a oferta de cursos.  

 a atuação interdisciplinar junto ao ensino público de Curitiba e Região, 

tendo em vista a capacitação pedagógica dos professores e a melhoria do 

perfil dos alunos. 

Aumento da produção científica institucional na ordem de 30% entre 2018 e 

2025, através do fortalecimento da iniciação científica, do crescimento e da 

consolidação da pós-graduação. 

Integração de esforços da área acadêmica, visando fortalecer os grupos 

temáticos que desenvolvem estudos relacionados com a região de Curitiba, através 

da criação de programas interdisciplinares ou de fóruns de discussão voltados para 

o desenvolvimento dos potenciais locais e regionais, para a formação de 

professores, a proteção do meio ambiente, a geração de emprego e renda, entre 

outros. 

Consolidar a influência da FATEC-PR, através de programas e projetos 

institucionais de extensão e do incremento das parcerias com iniciativas municipais, 

estaduais e privadas.  

Implementação da Educação a Distância, com vistas à realização de cursos 

inteiramente a distância ou de complementação curricular dos cursos presenciais já 

existentes e de cursos de extensão e pós-graduação em áreas do conhecimento 

prioritárias para o desenvolvimento de Curitiba e de sua região de abrangência. 

Continuidade do processo de Avaliação Institucional Interna e externa, da 

FATEC-PR, realizando estudos e diagnósticos das atividades-fim e das atividades-

meio, identificando em que medidas elas se articulam e correspondem à missão 

definida pela Instituição na formação do profissional, na produção, divulgação e 

aplicação do conhecimento, através:  

 da realização de estudos que subsidiem cientificamente a decisão e 

implementação de medidas que conduzam à execução do projeto 

acadêmico da FATEC-PR;  

 do aperfeiçoamento do processo de avaliação acadêmica, criando 

condições para catalogação e registro de informações, possibilitando a 

sua socialização e instrumentalizando a proposição de políticas 
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institucionais;  

 da realização de uma pesquisa sobre os índices de retenção e evasão nos 

cursos de graduação, possibilitando a busca de soluções para diminuir a 

evasão e a repetência. 

Implantação de uma política de comunicação e marketing institucional, 

visando dar visibilidade às ações da FATEC-PR.  

Implementação de uma política de Capacitação de Recursos Humanos na 

FATEC-PR, norteada por três eixos principais: 

 Dotar a Instituição de um Programa de Capacitação Docente que amplie 

os indicadores de titulação para mais de 50 % de mestres e doutores até 

2017, através de:  

 bolsas parciais para cursos de pós-graduação stricto sensu;  

 estímulo ao intercâmbio de pesquisadores da instituição, em nível local 

e regional. 

 Qualificar os funcionários técnico-administrativos, através de oferta de 

cursos específicos. Atualizá-los periodicamente, conforme os avanços da 

tecnologia disponíveis em suas áreas, integrando-os aos interesses da 

organização. 

 Otimizar os recursos humanos necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais, através do provimento e da distribuição equilibrada da força 

de trabalho disponível na Instituição e da promoção das melhorias das 

condições de trabalho.  

Redirecionamento das políticas de gerência, de desenvolvimento e de 

produção dos sistemas computacionais institucionais, bem como de sua 

infraestrutura de informática, com o intuito de assegurar:  

 A integração dos seguintes sistemas de informação: recursos humanos – 

finanças organizacionais – acadêmico – vestibular – material e patrimônio 

e outros;  

 A utilização da Rede de Informática da FATEC-PR da forma mais eficiente 

possível, através da dinamização de sua rede de acesso;  

 A estruturação de serviços de suporte técnico e de treinamento que 

atendam às necessidades da comunidade acadêmica.  
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Manutenção da política de assistência ao estudante, com a melhoria 

constante dos serviços, ampliando ou criando outros serviços que ofereçam 

melhores condições de vida ao estudante.  

Implementação de um processo de modernização da infraestrutura 

organizacional, com vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito 

da FATEC-PR.  

Continuação do processo de revisão dos regulamentos e normas da FATEC-

PR, visando modernizá-los e adequá-los aos procedimentos e rotinas 

administrativos com vistas ao gerenciamento mais eficiente dos recursos humanos e 

materiais.  

Estabelecimento de diretrizes orçamentárias vinculadas aos objetivos fins da 

instituição, para orientar a elaboração do orçamento-programa da FATEC-PR e 

prestar contas, semestralmente, à mantenedora, da execução orçamentária / 

financeira definida no seu orçamento-programa.  

Execução do plano de ampliação e conservação da estrutura física 

necessária ao desenvolvimento das atividades fim e meio da FATEC-PR. 

Supervisão do cumprimento das normas técnicas de segurança e de 

preservação ambiental no âmbito da FATEC-PR. 

 

2.2.11.4 Diferenciais Competitivos 

 

Excelência e Qualidade do ensino e aprendizagem 

 Corpo Docente 

 Infraestrutura física 

 Biblioteca 

 Laboratórios 

 Ambientes de estudos coletivos e individuais 

 Móveis e Equipamentos 

 Demais dependências 

 Projetos Pedagógicos 

 Adequação às necessidades locais e regionais 
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 Modernidade 

 Suficiência de amplitude 

 Inter, Multi e Transdisciplinaridade 

 Tecnologias de Suporte e de Comunicação 

 Equipamentos de suporte 

 Informatização física e virtual 

Excelência e Qualidade das relações humanas 

 Programa de Recrutamento de seleção 

 Qualificação profissional 

 Legislação Social e Trabalhista 

 Ambiente motivacional 

 Comunicabilidade 

 Gestão humanizada 

 Treinamento e Desenvolvimento 

Excelência e Qualidade da realização final: o egresso 

 Avaliação institucional 

 Ouvidoria 

 Perfil bem definido 

 Práxis 

 Relações com o mercado local e regional 

 Intercâmbios 

 

2.2.12 Objetivos Estratégicos 

 

2.2.12.1 Visando à Empregabilidade dos Alunos 

 

Melhorar a empregabilidade e o desenvolvimento da capacidade 

empreendedora e de liderança dos alunos intensificando o seu relacionamento com 

a comunidade em geral e profissionalizando sua formação.  
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2.2.12.2 Visando ao Ensino 

 

Na Graduação 

 Alcançar e manter alto padrão de qualidade no ensino de graduação. 

 Expandir a oferta de cursos de graduação. 

 Reestruturar o sistema de ingresso dos alunos nos cursos de graduação. 

 Flexibilizar o sistema acadêmico. 

 Reformular os Projetos Pedagógicos de todos os cursos. 

 

No Ensino a Distância 

 

 Implementar em bases qualitativas reais, o ensino a distância FATEC-PR. 

 

Na Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 Melhorar a qualidade dos cursos de pós-graduação quando existentes e 

estruturar novos programas ancorados nas potencialidades da FATEC-PR 

e da sua região de abrangência. 

 

Na Educação Continuada e Extensão Acadêmica 

 

 Implementar a educação continuada e extensão acadêmica como 

atividades rotineiras da FATEC-PR. 

 

2.2.12.3  Visando à Prestação de Serviços e Extensão Comunitária 

 

 Expandir e melhorar a prestação de serviços às empresas privadas, ao 

setor público e à comunidade. 

 Fortalecer e expandir as atividades de extensão comunitária. 
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2.2.12.4  Visando aos Recursos Humanos 

 

 Intensificar a qualificação do corpo docente, bem como a sua vinculação 

com a FATEC-PR. 

 Implementar programas de treinamento, desenvolvimento e motivação 

para os quadros gerencial e de apoio técnico-administrativo. 

 

2.2.12.5  Visando à Infraestrutura, Gestão e Logística 

 

 Expandir a infra-estrutura física e tecnológica, consoante as necessidades 

dos cursos e demais atividades. 

 Reconfigurar e modernizar os sistemas de organização e gestão 

administrativo-financeira. 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

 

A organização acadêmica e administrativa da FATEC-PR está estabelecida 

no regimento institucional, sendo elemento norteador de todas as atividades 

acadêmicas e administrativas, cabendo aos integrantes da comunidade acadêmica 

cumprir e fazer cumprir as normas regimentais. 

 

2.3.1 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional da FATEC-PR, conforme disposição regimental, 

compreende o conjunto dos seguintes órgãos: 

 

                       […] 

Artigo 5º A administração da FATEC-PR será exercida pelos seguintes órgãos 

deliberativos, executivos, de apoio e suplementares que integram a 

sua estrutura organizacional: 

Parágrafo 1º  São órgãos deliberativos e normativos: 

  I – Conselho de Administração Superior 

  II – Colegiados de Curso 
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Parágrafo 2º São órgãos executivos: 

             I – Diretoria Geral 

  II – Diretoria Acadêmica 

  III – Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

  IV – Diretoria Administrativo-financeira 

  V – Coordenações de Cursos 

  VI – Instituto Superior de Educação 

  VII – Secretaria Geral 

Parágrafo 3º São órgãos de apoio: 

  I – Biblioteca 

  II – Protocolo 

Parágrafo 4º  São órgãos suplementares: 

  I – Núcleo de Recursos Humanos 

  II – Tesouraria 

  III – Núcleo de Recursos Materiais e Patrimoniais 

  IV – Núcleo de Informática 

 

Os órgãos consultivos, deliberativos e normativos da FATEC-PR possuem 

uma articulação direta com os órgãos executivos e órgãos de apoio, tendo como 

objetivo trabalhar em harmonia na administração da Instituição e na coordenação 

dos Cursos.  

O Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo deliberativo na 

Instituição, constitui a última instância pertinente a assuntos administrativos e 

acadêmicos.  

A Direção Acadêmica, no entanto, faz a mediação entre o Conselho de 

Administração Superior e os Colegiados e Coordenações de Cursos e demais 

órgãos colegiados, garantindo a efetividade da integração e da interação dinâmica 

entre a administração da Instituição e suas demais instâncias. 

Além dos colegiados acima, há aqueles instituídos por força da legislação e 

que atuam de modo integrado aos demais: 

 CPA – Comissão Própria de Avaliação; e 

 NDE – Núcleo Docente Estruturante de cada curso. 
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Figura 6 – Diagrama da Estrutura Funcional 

 
2.3.2 Constituição e Atribuições dos Órgãos FATEC-PR 

 

2.3.2.1 Conselho de Administração Superior 

 

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal é constituído: 

 pela Direção Geral, seu presidente; 

 por um representante da Mantenedora; 

 pelos Diretores Acadêmico, Administrativo-financeiro e de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

 pelo Coordenador de cada curso; 

 por um representante dos docentes de cada curso, indicado por seus 

pares; 

 por um representante discente; 

 por um representante da comunidade, escolhido pela Mantenedora; 

 pelo Secretário Geral, como secretário do colegiado. 

O representante discente deve ser escolhido entre os alunos regularmente 

matriculados e freqüentes às disciplinas dos cursos de graduação da FATEC-PR, na 

forma da lei e seu mandato é de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

DIREÇÃO ACADÊMICA DIREÇÃO PÓS-GRAD., PESQ. EXT. DIREÇÃO ADM-FINANC. 

DIREÇÃO GERAL 

COORDENAÇÃO DE CURSO INST. SUP. EDUCAÇÃO-ISE 

SECRETARIA GERAL 

COLEGIADO DE CURSO 

NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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É de competência do Conselho de Administração Superior: 

 Elaborar e aprovar seu próprio regimento; 

 Apreciar e aprovar alterações e emendas ao Regimento Geral, quando se 

fizer necessário, submetendo-os após à apreciação e aprovação dos 

órgãos competentes, conforme legislação em vigor; 

 Elaborar e aprovar, nos termos da legislação normas e procedimentos 

acadêmicos, bem como as diretrizes que regerão as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da FATEC-PR; 

 Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo 

seletivo, currículos e programas, matrículas, transferências, reopção de 

curso, verificação de rendimento acadêmico, estágios curriculares e 

extracurriculares, aproveitamento de estudos, normas para pesquisa e 

extensão, critérios de avaliação institucional e dos cursos, além de outras 

matérias; 

 Apreciar e aprovar propostas de novos cursos, projetos ou programas de 

ensino, pesquisa ou extensão; 

 Aprovar o calendário acadêmico; 

 Apreciar a proposta orçamentária elaborada pelo Diretor Administrativo-

financeiro e encaminhá-la à Entidade Mantenedora para aprovação; 

 Aprovar, em grau de recurso, os processos que lhe forem encaminhados 

pela Direção Geral; 

 Deliberar sobre matérias que envolvam alterações de receitas ou 

despesas não previstas no orçamento anual; 

 Aprovar os currículos plenos dos cursos de graduação, pós-graduação e 

outros, e suas alterações, decidindo as questões sobre a sua 

aplicabilidade, submetendo-os após à apreciação e aprovação dos órgãos 

competentes, conforme legislação em vigor; 

 Apreciar e aprovar a outorga de títulos honoríficos ou de benemerência; 

 Aprovar a prestação de contas e o relatório da atuação acadêmica ao fim 

de cada ano civil; 

 Aprovar os regulamentos dos órgãos internos; 
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 Apurar responsabilidades de Coordenadores de Cursos quando, por 

omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da 

legislação, do Regimento Geral, de regulamentos ou de outras normas 

internas complementares; 

 Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva; 

 Propor, junto à Mantenedora, acordos, contratos ou convênios com 

organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para a 

consecução de seus objetivos institucionais; 

 Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da 

FATEC-PR, evocando a si as atribuições a eles conferidas; 

 Decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada curso 

ou de todos; 

 Interpretar o Regimento Geral e resolver os casos omissos, ouvido o órgão 

interessado; 

 Exercer as demais atribuições que lhe estejam afetas pela sua natureza 

ou por delegação da Entidade Mantenedora. 

São competentes para convocarem, extraordinariamente, a Direção Geral ou 

dois terços dos membros do Conselho. 

O Conselho de Administração Superior, por proposta da Direção Geral, pode 

criar outros órgãos ou serviços com o intuito de atender aos objetivos e 

necessidades da FATEC-PR. 

Das decisões do Conselho do Conselho de Administração Superior somente 

caberá recurso, por estrita arguição de ilegalidade, ao Conselho Nacional de 

Educação. 

 O Conselho de Administração Superior reúne-se 01 (uma) vez por semestre.  

A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo em caso de força maior ou de calendário de reuniões 

previamente aprovado e para seu funcionamento é necessária a presença da 

maioria de seus membros. 

A votação será secreta, quando se tratar de casos pessoais, ou quando o 

Conselho assim determinar, a requerimento de algum membro. 
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As decisões do Conselho de Administração Superior serão tomadas por 

maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente, além do voto de  membro, o 

voto de desempate. 

Ausente a 3 (três) reuniões consecutivas, sem causa justificada a critério do 

Presidente, o membro do Conselho poderá ser afastado das suas funções e do seu 

respectivo cargo. 

As deliberações de caráter normativo assumirão a forma de Resolução. 

Todos os membros do Conselho têm direito a voz e voto, à exceção do 

Secretário Geral. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

2.3.2.2 Direção Geral 

 

A Direção Geral é o órgão executivo superior que superintende, coordena, 

supervisiona e fiscaliza todas as atividades da FATEC-PR, com vistas ao 

funcionamento das Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que oferece.  

A Direção Geral é exercida por 01 (um) Diretor, de livre escolha da Entidade 

Mantenedora, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

A Direção Geral poderá criar assessorias ou consultorias a ele subordinadas, 

para o exercício de atividades de sua área de atuação, ouvida a Entidade 

Mantenedora. 

A Direção Geral é substituído, em suas faltas ou impedimentos, pelo Diretor 

Administrativo-financeiro.  

Compete à Direção Geral: 

 Representar a FATEC-PR perante os órgãos públicos e particulares; 

 Participar das reuniões do Conselho de Administração Superior; 

 Elaborar o Plano Anual de Trabalho da FATEC-PR, do qual consta a 

proposta orçamentária, submetendo-o à aprovação do Conselho de 

Administração Superior; 

 Acompanhar a execução do regime escolar e didático, zelando pela 
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observância dos horários de funcionamento das atividades acadêmicas; 

 Apreciar o calendário acadêmico anual e encaminhá-lo para apreciação e 

aprovação pelo Conselho de Administração Superior; 

 Conferir graus acadêmicos, assinar diplomas, títulos e certificados 

escolares, decorrentes das atividades regulares extra-curriculares da 

FATEC-PR; 

 Assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome 

da FATEC-PR; 

 Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano 

letivo, o relatório anual de trabalho da FATEC-PR e encaminhá-lo para 

apreciação do Conselho de Administração Superior; 

 Propor à Entidade Mantenedora a contratação ou dispensa de professores 

e funcionários, observadas as disposições legais e as do Regimento 

Geral, e dar-lhes posse, quando for o caso; 

 Remeter, aos órgãos competentes da área da Educação, processos, 

petições e relatórios das atividades e ocorrências verificadas na FATEC-

PR, quando for o caso; 

 Exercer o poder disciplinar que lhe foi atribuído pelo Regimento Geral e 

por atos especiais que venham a ser aprovados, relativos ao 

comportamento do pessoal docente, técnico-administrativo e discente; 

 Propor a abertura de processo administrativo, assim como de processos 

sumários para a apuração de infrações disciplinares, nos termos da 

legislação em vigor; 

 Exercer as demais atribuições definidas no Regimento Geral, na legislação 

e outras que recaiam no âmbito das suas competências; 

 Delegar funções e/ou atribuições que julgar conveniente e que não 

impliquem em responsabilidades de suas atividades perante a Entidade 

Mantenedora; 

 Resolver os casos urgentes ou omissos ad referendum do Conselho de 

Administração Superior ou por delegação da Entidade Mantenedora, 

quando for o caso, nos termos da legislação. 
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Para assinatura de acordos, convênios e contratos, far-se-á necessário 

mandato específico da Entidade Mantenedora e, quando for o caso, sua prévia 

aprovação, na forma do Regimento Geral. 

 

2.3.2.3 Competências das demais Diretorias 

 

2.3.2.3.1 Direção Acadêmica 

 

Compete à Direção Acadêmica: 

 Supervisionar as atividades dos cursos de graduação e outros; 

 Supervisionar, dar parecer e auxiliar na contratação de docentes, 

pesquisadores e extensionistas, que irão atuar nos cursos e atividades da 

FATEC-PR, bem como opinar no processo de promoção de docentes; 

 Acompanhar todo o processo de elaboração, complementação e alteração 

dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação oferecidos pela 

FATEC-PR; 

 Superintender os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos 

Coordenadores de Cursos; 

 Coordenar, em colaboração com a Direção Administrativo-financeira, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, acervo 

bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático-pedagógicas, 

nos termos da proposta orçamentária aprovada; 

 Supervisionar os programas e projetos de alcance comunitário; 

 Elaborar juntamente com a Secretaria Geral, o calendário acadêmico e 

encaminhá-lo à Direção Geral; 

 Supervisionar as atividades de registro acadêmico junto à Secretaria Geral 

da FATEC-PR; 

 Desempenhar as demais atividades de sua responsabilidade expressas no 

Regimento Geral, aquelas delegadas ou definidas pela Direção Geral e as 

demais que recaiam no âmbito de suas competências. 
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2.3.2.3.2 Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Compete à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 Promover meios que possibilitem a execução de projetos de pesquisa e 

extensão por parte da FATEC-PR; 

 Exercer atividades junto a órgãos públicos ou de iniciativa privada para a 

execução de projetos; 

 Organizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do ensino de 

pós-graduação; 

 Compatibilizar os programas dos cursos de pós-graduação e extensão e 

encaminhá-los ao Conselho de Administração Superior, via Direção Geral, 

para aprovação; 

 Elaborar catálogos de cursos de pós-graduação e extensão; 

 Elaborar processo de avaliação dos cursos de pós-graduação e de 

extensão; 

 Promover congressos, seminários e outros eventos; 

 Estabelecer contatos com outras instituições para formação de parcerias; 

 Elaborar em conjunto com as Coordenações de Cursos o calendário dos 

cursos de pós-graduação, especialização e de extensão, submetendo-os à 

apreciação da Direção Geral. 

 

2.3.2.3.3 Direção Administrativo-financeira 

 

São tarefas da Direção Administrativo-Financeira 

 Planejar e supervisionar o trabalho e a execução de todos os serviços 

realizados pelo pessoal técnico-administrativo; 

 Propor à Entidade Mantenedora a contratação de serviços de apoio ou de 

manutenção da infra-estrutura, para o bom andamento das atividades 

institucionais; 

 Supervisionar todas as atividades de ampliação, manutenção, adequação 

ou reformas dos espaços físicos da FATEC-PR e do respectivo pessoal 
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envolvido; 

 Superintender as atividades de segurança e manutenção dos prédios e 

demais áreas de utilização dos usuários, com seu respectivo pessoal; 

 Planejar e supervisionar as atividades e serviços do pessoal técnico-

administrativo e dos demais funcionários de apoio ou manutenção, 

responsabilizando-se pelo encaminhamento dos processos de admissão e 

dispensa dos mesmos nos termos delegados pela Entidade Mantenedora; 

 Exercer as demais funções explicitadas no Regimento Geral ou que 

recaiam no âmbito de sua competência; 

 Exercer outras funções inerentes ao cargo, além daquelas delegadas pela 

Direção Geral ou pela Entidade Mantenedora; 

 Elaborar, juntamente com a Coordenação de cada Curso e demais 

diretores a proposta orçamentária para o ano seguinte; 

 Proceder a estudos com relação à fixação de valores de mensalidades, 

semestralidades ou anuidades dos Cursos, taxas e emolumentos, 

submetendo-os à apreciação do Conselho de Administração Superior, via 

Direção Geral; 

 supervisionar e coordenar, juntamente com a Direção Acadêmica, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, maquinários, 

acervo bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático-

pedagógicas, nos termos da proposta orçamentária aprovada; 

 Supervisionar os projetos de desenvolvimento das atividades institucionais 

nas áreas econômico-financeiras e os serviços de apoio de tesouraria e 

contabilidade, nos termos delegados pela Entidade Mantenedora; 

 Responsabilizar-se pela fiel execução do plano orçamentário aprovado 

pela Entidade Mantenedora, posto à disposição da FATEC-PR e pela 

movimentação e fluxo dos recursos financeiros, por delegação da 

Entidade Mantenedora; 

 Supervisionar os gastos financeiros dos programas de extensão 

acadêmica e projetos de alcance comunitário, das Coordenações de 

Cursos e demais órgãos internos; 
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 Substituir a Direção Geral em suas faltas ou impedimentos. 

 

2.3.2.4 Colegiado de Curso 

 

O colegiado de curso é órgão de coordenação didático-pedagógica, destinado 

a elaborar e implantar a política de ensino no respectivo curso e acompanhar a sua 

execução, ressalvada a competência do Conselho de Administração Superior. 

O colegiado de curso será constituído: 

 Pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

 Representantes do Corpo Docente, assim distribuídos: 

 2 (dois) professores do ciclo básico, escolhidos entre os professores das 

disciplinas do ciclo; 

 3 (três) professores do ciclo profissionalizante, escolhidos entre os 

professores das disciplinas do ciclo; 

 1 (uma) representante do corpo discente do curso, escolhido entre os 

alunos regularmente matriculados e freqüentes às disciplinas do mesmo, 

na forma da lei. 

Nas ausências ou impedimentos do Coordenador do Curso, o mesmo será 

substituído por professor indicado pela Direção Geral, sendo que haverá um 

colegiado para cada curso de graduação. 

Os representantes das áreas nos colegiados de cursos terão mandado de 2 

(dois) anos, podendo ser reeleitos e o representante discente terá mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução. 

É de competência do Colegiado de Curso: 

 Exercer a coordenação geral do curso e fixar as diretrizes do programa 

didático e suas disciplinas; 

 Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas para a 

organização do programa didático do curso; 

 Orientar, coordenar e fiscalizar a atividade do curso nas disciplinas que o  

integram, propondo a aprovação das alterações que julgar necessárias; 

 Propor para o Conselho de Administração Superior as alterações nos 
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currículos dos cursos, bem como sugerir normas, critérios e providências 

em matéria de sua competência; 

 Opinar sobre as normas de transferência de alunos de outras instituições 

de ensino superior, bem como sobre os planos de estudos de adaptação 

para alunos reprovados, além de critérios de equivalência de estudos, 

aulas de dependências ou adaptação; 

 Apreciar representação de aluno em matéria didática; 

 Estabelecer normas ao desempenho dos professores orientadores a 

serem designados pela Coordenação de Curso; 

 Indicar o representante docente do curso para integrar o Conselho de 

Administração Superior; 

 Cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e 

cooperar com os serviços de ensino da FATEC-PR; 

 Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamentos ou no 

Regimento Geral; 

 Aprovar as alterações das ementas e dos programas das disciplinas. 

O colegiado de curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus 

membros e o comparecimento às reuniões terá caráter prioritário sobre outras 

atividades.  

As deliberações do colegiado de curso serão tomadas por maioria de votos 

dos membros presentes. 

A ausência não justificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) 

alternadas, no período implicará na substituição do representante. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

2.3.2.5 Coordenação de Curso 

 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, de livre escolha da 

Direção Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

São atribuições do coordenador de curso: 
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 Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas 

do Curso, promovendo a integração dessas atividades e dessas com as 

da administração superior; 

 Executar e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores; 

 Convocar e presidir as reuniões do colegiado de curso, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

 Encaminhar aos demais órgãos da administração superior as sugestões e 

expedientes das respectivas áreas de competência; 

 Elaborar e apresentar ao Diretor Acadêmico, os anteprojetos de planos 

didático-pedagógicos necessários ao bom funcionamento do Curso; 

 Sugerir providências referentes aos serviços administrativos do Curso e 

elaborar relatórios anuais das atividades da mesma, para apreciação pela 

Direção Geral; 

 Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 

como a assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades; 

 Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 

âmbito do Curso; 

 Analisar os requerimentos de transferências e outras atividades correlatas; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e 

as deliberações dos órgãos da administração da FATEC-PR; 

 Dar atendimento pessoal a alunos e professores, encaminhando, 

conforme o caso, aos órgãos e funcionários competentes para as devidas 

providências; 

 Propor à Direção Geral a contratação de docentes, conforme as 

necessidades do Curso; 

 Participar na elaboração do currículo pleno do curso e suas alterações, 

bem como da definição das diretrizes e objetivos de cada disciplina ou 

atividade; 

 Promover a articulação horizontal e vertical da execução curricular do 

curso sob sua coordenação; 

 Fornecer ao Diretor Acadêmico e à Secretaria Geral subsídios para a 
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elaboração do calendário acadêmico; 

 Participar, na qualidade de membro nato, das reuniões do Conselho de 

Administração Superior; 

 Exercer outras atribuições, previstas no Regimento Geral ou em atos 

normativos internos ou decorrentes da natureza das suas funções; 

 Definir os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além 

de critérios de equivalência de estudos, aulas de dependências ou 

adaptações; 

 Propor à Direção Geral da FATEC-PR a oferta de período especial; 

 Fixar os horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando 

coincidências. 

 Acompanhar o cumprimento dos programas das disciplinas com seus 

respectivos planos de ensino. 

 

2.3.2.6 Instituto Superior de Educação 

 

O ISE é um órgão integrante da Faculdade de Tecnologia de Curitiba - 

FATEC-PR e responsável por planejar, executar e avaliar os cursos de graduação 

superior, licenciatura, destinados à formação de professores. 

O Instituto Superior de Educação-ISE da FATEC-PR, encontra-se 

devidamente instituído, como órgão oficial da faculdade, conforme estabelecido em 

seu Regimento Geral, em seu art. 5º, parágrafo 2º. 

O Instituto terá uma coordenação formalmente constituída, a qual será 

responsável por articular a formação, execução, e avaliação do projeto institucional 

de formação de professores. Isto ocorrerá quando a IEs estiver ofertando pelo 

menos um curso de graduação, licenciatura. 

O coordenador será designado pela Direção Geral e homologado pela 

Mantenedora, devendo ter a titulação compatível com aquela prevista na legislação. 

O corpo docente do ISE participarão, em seu conjunto, da elaboração, 

execução e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos específicos. 

A coordenação do ISE será exercida na forma de um colegiado composto 

pelos coordenadores dos cursos cujas habilitações visem a formação por 
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licenciatura e a formação de professores. 

 O Colegiado do ISE é composto pelo seu Coordenador, por todos os seus 

docentes e representação estudantil, prevista em lei. 

 

2.3.2.6.1 Modalidades de Cursos e Programas oferecidos pelo ISE-FATEC-PR 

 

 Dentre as atividades educacionais a serem promovidas, organizadas e 

implementadas pelo ISE da FATEC-PR, pode-se destacar os seguintes cursos e/ou 

programas: 

 Cursos de Licenciatura para a formação de Profissionais em Educação 

Infantil, e de Professores para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental; 

 Cursos de Licenciatura destinados à Formação de Docentes das Séries 

Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 

 Programas de Formação Continuada, destinados à atualização de 

Profissionais da Educação Básica nos diversos níveis; 

 Programas Especiais de Formação Pedagógica, destinados a portadores 

de diploma de nível superior; 

 Cursos de Pós-Graduação, de caráter profissional, voltados para a 

atuação na Educação Básica. 

 Os Cursos de Licenciatura incluirão obrigatoriamente parte prática de 

formação, estágio curricular e atividades acadêmicas, científicas e culturais, na 

forma da legislação vigente, oferecidos ao longo dos estudos, vedada a sua oferta 

exclusivamente ao final do curso. 

 A parte prática da formação será desenvolvida em escolas de Educação 

Básica e compreenderá a participação do estudante, na preparação de aulas e no 

trabalho de classe em geral, e o acompanhamento da proposta pedagógica da 

escola, incluindo a relação com as famílias dos acadêmicos e da comunidade. 

 Os acadêmicos, que exerçam atividade docente regular na Educação Básica, 

poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado, nos 

termos da legislação em vigor. 

 A duração da carga horária dos cursos de formação de professores, 

obedecidos os 200 (duzentos) dias letivos anuais dispostos na LDB, será 
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integralizada em, no mínimo, 3 (três) anos letivos. 

 Os Cursos de Lienciatura deverão preparar profissionais capazes de: 

 promover práticas educativas que objetivem o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos, em seus aspectos físicos, psicossocial e cognitivo-

linguístico; 

 conhecer e adequar os conteúdos da língua portuguesa, matemática, e de 

outras linguagens e códigos, do mundo físico e natural e da realidade 

social e política, de modo a assegurar a aprendizagem pelos acadêmicos 

a partir de seis anos; 

 Formar plenamente Docentes para o magistério das Séries Finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 A formação mencionada anteriormente poderá oferecer, a critério do Instituto 

Superior de Educação (ISE), a preparação específica em áreas de atuação 

profissional, tais como: 

 Cuidado e Educação em Creches; 

 Ensino em classes de Educação Infantil; 

 Atendimento e Educação inclusive de portadores de Necessidades 

Educativas Especiais; 

 Educação de Comunidades Indígenas; 

 Educação de Jovens e Adultos equivalente às Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 É permitida mais de uma habilitação mediante complementação de estudos. 

 Os cursos de licenciatura do ISE estarão abertos a concluintes do Ensino 

Médio e serão destinados à docência nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental  a 

nas Séries Finais do Ensino Fundamental e à docência no Ensino Médio. 

 Os cursos referidos no caput deste artigo, serão organizados em habilitações 

polivalentes ou especializadas por disciplinas ou áreas de conhecimento. 

 A conclusão do curso de Licenciatura dará direito a diploma de Licenciado 

para a docência nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental  a nas Séries Finais do 

Ensino Fundamental e para a docência no Ensino Médio, com a habilitação prevista. 

 Os Programas de Formação Continuada estarão abertos a profissionais da 

Educação Básica nos diversos níveis, sendo organizados de modo a permitir 
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atualização profissional, obedecida à legislação pertinente. 

 Os Programas de Ação Continuada para professores terão duração variável, 

dependendo de seus objetivos e das características dos profissionais neles 

matriculados. 

 A conclusão de Programas de Formação Continuada dará direito a certificado. 

 Os Programas Especiais de Formação Pedagógica têm como finalidade, 

oferecer sólida base de conhecimentos na área de estudos a portadores de diploma 

de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida, estruturados em 

conformidade com a legislação vigente. 

 A Coordenação de Curso se encarregará de verificar a compatibilidade entre 

a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se. 

A FATEC-PR atuará também na oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu na área de educação, conforme cronograma de implementação do PDI, 

constante deste Projeto. 

 

2.3.2.7 Secretaria Geral 

 

 A Secretaria Geral é o órgão de apoio, tanto da Direção Geral como da 

Direção Acadêmica e Coordenações de Cursos, dos assuntos que se referem à vida 

acadêmica. 

 Toda documentação oficial da instituição fica arquivada na Secretaria Geral, 

que organiza também todos os processos de transferências, trancamentos, 

reopções de curso, reaberturas de matrículas, matrículas e rematrículas, regimes 

excepcionais, provas de 2ª chamada e substitutivas, exames finais, entre outros. 

 As competências inerentes ao cargo conferem à Secretaria Geral um trânsito 

fluente entre a comunidade discente e docente, mantendo a Direção Geral 

permanentemente envolvida nas suas definições e permanentemente informada nos 

encaminhamentos feitos. 

Compete à Secretaria Geral a organização e a supervisão dos processos de 

admissão, de matrícula, de registro e de controle acadêmico, de registro de diplomas 

de graduação e de pós-graduação e de transferência entre estabelecimentos de 

ensino. 
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Em suas atribuições a Secretaria Geral acompanhará o aluno durante sua 

vida estudantil na Faculdade, emitindo oficialmente certificados, atestados, históricos 

e diplomas. 

Também compete à Secretaria Geral proceder à habilitação de matrícula para 

novos alunos; realizar a chamada dos vestibulandos classificados para o 

preenchimento das vagas ofertadas; elaborar e encaminhar editais de inscrição; 

proceder a organização da oferta de disciplinas até sua publicação aos alunos; 

realizar a consistência final da matrícula com assessoramento das coordenações; 

manter atualizados os arquivos de alunos em atividade, bem como de alunos já 

desligados da instituição; elaborar e fornecer documentos escolares tais como 

atestados, históricos, guias de transferência, declarações, certificados, diplomas de 

graduação e de pós-graduação e certidões, entre outros; proceder a atualização de 

registros acadêmicos nos históricos escolares e o lançamento de dispensa de 

disciplinas. 

 

Registros Acadêmicos 

 

Para o registro acadêmico dos apontamentos e verificação de presença e 

aprendizagem (avaliações), a instituição tem implementado o uso de Diário de 

Classe informatizado, conforme modelos emitidos pelo próprio sistema informatizado 

de gestão da Secretaria Geral. 

Mês a mês até o encerramento do semestre letivo o professor efetua os 

registros pelo sistema eletrônico de controle acadêmico, contendo todos os 

apontamentos de freqüência e avaliações, bem como de conteúdos ministrados, 

sendo que a Secretaria Geral. O sistema permite que sejam transferidos todos os 

lançamentos havidos, referentes a cada discente, e permite emitir a ficha eletrônica 

denominada Histórico. Neste documento constam os lançamentos de 

faltas/presenças e aqueles referentes às avaliações bimestrais regimentais. 

Assim, conforme os lançamentos vão sendo efetuados no sistema eletrônico, 

já se elabora automaticamente o próprio histórico geral do aluno na instituição. 

 

 



 

 

 

123 

Arquivamentos 

 

Para cada aluno da FATEC-PR é montada uma pasta de documentos 

pessoais, na qual constam, principalmente: Certificado de conclusão do ensino 

médio ou equivalente, cópias autenticadas do CPF e da Identidade, Histórico 

Escolar original, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais entre outros 

documentos. 

Os relatórios individuais de cada discente da FATEC-PR são arquivados em 

forma impressa nas respectivas pastas e em forma eletrônica, nas bases do próprio 

sistema informatizado da Secretaria Geral. 

 

Sistemas de Acesso do Corpo Discente 

 

Os alunos da FATEC-PR dispõem de um Protocolo Geral, onde, 

obrigatoriamente, são apresentadas à instituição as suas solicitações por meio de 

um formulário de requerimento. 

Vale ressaltar que para cada solicitação há um prazo mínimo estabelecido 

para o atendimento, conforme listagem abaixo: 

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - FATEC PR  

Tabela de Preços - Requerimentos 

N° DOCUMENTO  
PRAZO                      

( Dias Úteis) Valores (R$) 

1 Cancelamento/Trancamento de Matrícula  5 
 R$                       
15,00  

2 Carteirinha de Estudante - 2ª via  5 
 R$                       
12,00  

3 Certificado - 2ª via  30 
 R$                       
47,00  

4 
Colação de Grau Especial (CTC) - Pós Médio                 (beca, borla, 
outorga e custos operacionais)  A definir   

 R$                     
352,00  

5 
Colação de Grau Especial (Fatec-PR)                            (beca, borla, 
outorga e custos operacionais)  A definir   

 R$                     
352,00  

6 
Colação de Grau Especial - Ensino Médio + Técnico  (beca, borla, outorga 
e custos operacionais)  A definir    A definir   

7 
Colação de Grau de Gabinete (FATEC- PR e CTC)            (No máx. 2 
alunos de mesmo curso uma vez por mês) 

Por ordem de 
Solicitação  

 R$                       
48,00  

8 Remarcação de colação de Gabinete   A definir   
 R$                       
48,00  

9 Conteúdo Programático  7 
 R$                         
6,00  

10 Declaração de Conclusão de Curso  10 
 R$                       
36,00  
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11 

Declarações                                                                                                          

Comparecimento                                                                                                         
Duração do Curso                                                                                             
Frequência                                                                                                                  
Horário de Aula                                                                                                     
Matrícula                                                                                                               
Montante Pago e a Pagar                                                                                       
Previsão de Colação de Grau                                                                                
Quitação de Débitos                                                                                       
Trancamento de Curso                

2  R$                       
12,00  

12 
Diploma - 2ª via - Técnico 

60  R$                       
35,00  

 
Diploma - 2ª via - Superior 180 

 R$                     
177,00  

13 Entrega de Contrato de Estágio  10  ****************  

14 Entrega de Atestados, Anexos, Etc. 10  ****************  

15 Histórico Escolar - 2ª via  30 
 R$                       
35,00  

16 Histórico Escolar - Curso em Andamento 30 
 R$                       
22,00  

17 Levantamento de Notas e Faltas  20 
 R$                       
29,00  

18 Prova Substitutiva (FATEC PR) 5 
 R$                       
58,00  

19 Prova de 2ª Chamada  (CTC) 5 
 R$                       
58,00  

20 Prova de Aproveitamento (1ª Fase - Análise) 15 
 20% do valor 
da disciplina   

21 Prova de Aproveitamento (2ª Fase - Efetivação) 15 
 30% do valor 
da disciplina   

22 Prova de Proficiência (1ª Fase - Análise ) 15 
 20% do valor 
da disciplina   

23 Prova de Proficiência (2ª Fase - Efetivação) 15 
 30% do valor 
da disciplina  

24 Parcelamento de Débito  10 

 
******************

**  

25 Reabertura de Matrícula  5 

 
******************

**  

26 Recibo de Pagamento  2 

 
******************

*  

27 Registro de Atividades Complementares  10 
 

******************  

28 Reopção de Curso 5 
 R$                       
22,00  

29 Revisão de Faltas  10 
 R$                       
29,00  

30 Revisão de Nota de Exame Final  20 
 R$                       
22,00  

31 Revisão de Provas  10 
 R$                       
29,00  

32 Multa Biblioteca (R$ 2,75 por dia de atraso)*** 1 
 R$                         
2,75  

 
 ***Vide Regulamento na biblioteca  

  Quadro 11 - Solicitações e Prazos. 
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Quanto ao setor de Protocolo, órgão de apoio direto da Secretaria Geral e de 

atendimento para acesso do discente à mesma, tem-se como normatização principal 

o que segue: 

 

Horário de Atendimento da Secretaria Geral FATECPR 

 

De segunda a sexta-feira das 7:00h às 21:00h horas. 

Aos sábados, das 7:00h as 12:30h. 

O protocolo é a porta de entrada da Faculdade. Por ele registram-se todos os 

processos encaminhados pelos alunos, bem como todas as correspondências e 

requerimentos. Sua função é de esclarecer e encaminhar corretamente ao público 

externo e interno (professores, alunos e funcionários) possibilitando a agilidade nos 

procedimentos administrativos da instituição.  

 

Funções do Protocolo Geral 

 

As funções do protocolo são as seguintes: 

 A recepção do público externo e interno (alunos, professores e 

funcionários) e o encaminhamento ou agendamento para outras instâncias 

administrativas: Direção Geral, Direção Administrativo Financeiro, 

Secretarias, Coordenações e outros. 

 A recepção de correspondências e seu imediato encaminhamento a outros 

órgãos: Diretorias, Tesouraria, Secretarias, Coordenações e Biblioteca. 

 O protocolo deve, de maneira ágil e eficaz, encaminhar às devidas 

instâncias os processos internos, bem como auxiliar a Direção, Secretaria 

Geral e Coordenações, na comunicação, por edital, contato telefônico ou 

pessoal, com as pessoas interessadas no resultado dos processos. 

 Cabe ao protocolo, informar, aos interessados, os prazos de referência 

para a definição dos processos requeridos. 

 Em comum acordo com a Tesouraria, o protocolo pode receber e prestar 

contas dos recursos recolhidos como taxas administrativas de processos 

internos. 
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Requerimentos 

 

Os requerimentos são instrumentos iniciais dos processos acadêmicos dos 

alunos com a Faculdade. O protocolo deve, diante das necessidades dos alunos, 

formalizar as entradas destes processos, de tal forma que não se estabeleçam 

procedimentos inadequados e casuísticos por parte da estrutura administrativo-

acadêmica da Faculdade. 

Os requerimentos são identificados por Nº do Protocolo (ordem crescente de 

entrada e ano). Exemplo 0121-2007; Nº de Matrícula do Aluno (Para isso o protocolo 

deverá dispor de uma lista em ordem alfabética de todos os alunos matriculados na 

instituição); Nome completo do aluno, sua série, seu curso e seu turno. 

Os requerimentos dos alunos, definidos pelo Regimento Geral e Instruções 

Normativas da Faculdade são os seguintes: atestado de conduta escolar, atestado 

de conclusão de curso, atestado de comparecimento às provas, atestado de 

matrícula, quadro demonstrativo Portaria 515/79, declaração de estar cursando, 

declaração de pagamento, declaração de estágio curricular, diploma, dispensa de 

disciplina, levantamento de faltas e notas, histórico escolar, tratamento em regime 

excepcional, programa de disciplinas cursadas, prova de 2ª chamada, reabertura de 

matrícula, trancamento de matrícula, transferência para outra instituição, revisão de 

nota de exame final, reopção de curso, transferência para outra instituição e outros. 

 

2.3.2.8 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A Comissão Própria de Avaliação-CPA, da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba-FATEC-PR, tem como finalidade principal avaliar o desempenho 

institucional, todo processo de ensino, aprendizagem e construção do conhecimento, 

e a responsabilidade social envolvida. Seu objetivo é garantir o caráter franco e 

público de todo o processo avaliativo pelo que passar a instituição, respeitando a 

identidade e a diversidade dos cursos que oferece e promovendo a participação de 

todos os atores envolvidos neste amplo processo educacional: corpo discente, 

docente e técnico administrativo, bem como representatividade também da 
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sociedade civil organizada, sendo foco de atuação, a análise integral e integrada das 

10 (dez) Dimensões previstas no SINAES (Lei 10.861 de 14/04/2004). 

 

 

Missão da CPA da FATEC-PR 

 

“Coordenar o processo de auto-avaliação do desempenho institucional, de 

maneira independente, tratando com responsabilidade os resultados obtidos, no 

sentido de propor as soluções cabíveis aos problemas e participar efetivamente no 

desenvolvimento global da instituição.” 

 

Objetivos 

 

São objetivos da CPA: 

 Assumir a responsabilidade pela condução dos procedimentos de 

avaliação interna da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, pela 

sistematização e pela prestação das informações solicitadas pela 

CONAES. 

 Atuar de maneira autônoma em relação aos conselhos superiores da 

instituição e demais órgãos colegiados existentes na mesma. 

 Estimular e proporcionar meios para a participação de todos os segmentos 

da instituição, bem como da sociedade civil organizada. 

 Elaborar os mecanismos a serem implementados no processo avaliativo, 

bem como suas formas de tabulação e aproveitamentos dos resultados 

obtidos. 

 Cumprir e fazer cumprir o regulamento próprio do sistema de avaliação 

institucional da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

A figura a seguir mostra a Resolução da Direção Geral da FATEC-PR que 

instituiu em 2006, a CPA – Comissão Própria de Avaliação da FATEC-PR e os 

primeiros integrantes. 

Sempre que necessário, em função de eventual saída de algum integrante, a 

Direção Geral da FATEC-PR pode alterar a composição da CPA.  
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Figura 8 - Primeiros Integrantes da CPA da FATEC-PR. 

 
A seguir está mostrada a Resolução da Direção Geral que aprovou o 

regulamento da CPA, elaborada pela comissão instituída em 2006. 
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Figura 9 - Resolução que aprovou o Regulamento da CPA da FATEC-PR. 

 

A seguir está mostrada a resolução que aprovou o Plano de Avaliação 
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Institucional. 

 
 

Figura 10 - Resolução que aprovou o Plano de Avaliação Institucional da FATEC-PR. 
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A seguir está apresentado o regulamento da CPA da FATEC-PR. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação, adiante denominada somente CPA, 
prevista no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e criada pela Resolução 
Direção - FATEC-PR nº 01/06, rege-se pelo presente Regulamento e pela legislação 
e normas vigentes para o Sistema Federal de Ensino.  
 
Art. 2º A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-
SINAES e compõe o sistema de avaliação institucional da FATEC-PR. 
  

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 3º A CPA tem a seguinte composição: 
I – coordenador da CPA, que a preside; 
II – um representante das coordenações de curso; 
III – um representante do corpo docente; 
IV – um representante do corpo discente; 
V – um representante do corpo técnico-administrativo; 
VI – um representante da sociedade civil organizada. 
 
§ 1º A composição da CPA é designada pelo Diretor Geral da FATEC-PR. 
 
§ 2º Os representantes que integram a CPA têm mandato de um ano, permitida a 
recondução automática. 
 
§ 3º Caso algum integrante da CPA, no caso dos incisos I, II, III e V, venha a se 
desligar da IES ou manifeste o desejo de não mais participar da mesma, a Direção 
Geral atualizará a composição da CPA, por meio de Portaria, indicando os novos 
integrantes. 
 
§ 4º Caso o representante do corpo discente venha a se formar, ou trancar o curso, 
ou desistir, ou ainda manifestar o desejo de não participar mais da CPA, a Direção 
Geral atualizará a composição da CPA, por meio de Portaria, indicando os novos 
integrantes. 
 
§ 5º Caso o representante da sociedade civil manifestar o desejo de não participar 
mais da CPA, a Direção Geral atualizará a composição da CPA, por meio de 
Portaria, indicando o novo representante. 
 
Art. 4º O Coordenador, em sua ausência, é substituído na presidência da CPA, pelo 
intgrante mais antigo presente. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 5º A CPA compete a condução, de modo independente e sem influência da IES 
e seus conselhos superiores e colegiados, dos processos internos de avaliação da 
FATEC-PR, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 
INEP, com as seguintes atribuições:  
 
I - propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da 
avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
 
II - estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos internos de 
avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações à 
direção superior da FATEC-PR; 
 
III – acompanhar permanentemente o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 
propondo alterações ou correções, quando for o caso; 
 
IV – acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos 
cursos ministrados pela FATEC-PR; 
 
V - formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pela 
FATEC-PR, em parceria com a Direção Geral, com base nas análises e 
recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações 
realizadas pelo Ministério da Educação; 
 
VI - articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES integrantes 
do Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES), visando a estabelecer ações e critérios comuns de 
avaliação, observado o perfil institucional da FATEC-PR; 
 
VII – submeter, até o final do mês de março de cada ano, à apresentação e 
aprovação da Direção Geral, o relatório de avaliação do ano findo e providenciar a 
postagem do mesmo no sistema E-MEC; 
 
VIII - realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, convocadas pelo(a) 
Coordenador(a) da CPA.  
 
Parágrafo único: Cabe a CPA, ainda:  
 
I - acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 
graduação da FATEC-PR, realizada mediante aplicação do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE); 
 
II – realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos cursos de 
graduação participantes do ENADE, em confronto com o desempenho demonstrado 
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pelos mesmos no processo regular de avaliação da aprendizagem.  
 
Art. 6º Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio 
operacional e logístico da Direção Geral e com os recursos da infraestrutura e 
orçamentários alocados pela IES.  

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO INTERNA 
 

Art. 7º A CPA deve observar o caráter público de todos os procedimentos, dados e 
resultados dos processos avaliativos, levando em consideração, em suas atividades:  

 
I - a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;  
 
II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 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;  
 
V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, 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 - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação;  
 
VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional;  
 
IX - políticas de atendimento aos estudantes; 
 
X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 8º A CPA será instalada no prazo máximo de um dia, a contar da data de 
aprovação deste Regulamento, cabendo ao Diretor da FATEC-PR tomar as 
providências necessárias ao cumprimento deste artigo. 
 
Art. 9º Os relatórios da CPA devem ser apresentados para apreciação e deliberação 
da Coordenação da CPA e apresentados para a Direção Geral da FATEC-PR, em 
reunião específica da CPA e/ou em reunião do CAS – Conselho de Administração 
Superior. 
 
Art. 10. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.4  RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE 

 

Representantes docentes e discentes, bem como funcionários e membros 

outros da comunidade fazem parte dos órgãos consultivos, deliberativos e 

normativos da Instituição, incluindo o Conselho de Administração Superior e a 

Comissão Própria de Avaliação. Tais representações estão previstas na norma 

regimental da FATEC-PR, definindo o tipo de representação, a forma de eleição ou 

nomeação, o poder de voz e voto e a duração do mandato. As datas para processos 

eleitorais de representação discente serão divulgadas pelo calendário acadêmico 

apresentado no início de cada ano letivo. 

A FATEC-PR, tendo em vista o seu compromisso educacional, busca de 

forma incessante a parceria com a comunidade, num esforço conjugado por uma 

educação de qualidade. A individualidade do estudante é exercitada e enobrecida na 

consecução de um caráter desenvolvido simetricamente mediante a internalização 

de valores transcendentes. Esta internalização é o fim último de todo processo 

educativo e a essência de sua grandeza. 

Na FATEC-PR, docentes e discentes estarão envolvidos em atividades de 

pesquisa e extensão e prática profissional, quer mediante a realização de estágios 

supervisionados, quer em  projetos específicos, garantindo relações e parcerias 

efetivas com a comunidade interna e externa. 

Nesse encontro, estende-se o saber à comunidade, aprende-se com ela e, a 

partir daí, é produzido um novo saber, um novo conhecimento pela retroalimentação. 
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Desse modo, é viabilizado o intercâmbio permanente entre a prática e a teoria com a 

participação comunitária na solução dos seus problemas, articulada de forma 

indissociável com o ensino e a pesquisa, que fornecerá a reformulação do conceito 

de “sala de aula” que deixa de ser o lugar privilegiado para o ato de aprender, 

adquirindo uma estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela atuação de 

professores, alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro 

e fora do campus. 

 

2.4.1 Cooperação e Parcerias com Instituições e Empresas 

 

A FATEC-PR, considerando especificamente a realização de projetos 

conjuntos e de estágios para os acadêmicos, manterá convênios de cooperação 

mútua e parcerias com instituições e empresas que garantam a representação do 

ambiente de trabalho a ser assumido pelo futuro profissional preparado pela 

Instituição, a saber: 

A possui convênios com Empresas que atuam nas diversas áreas onde são 

realizadas visitas técnicas por professores e alunos dos cursos da FATEC-PR. As 

seguintes organizações tem convênios com a FATEC-PR: 

-  CIEE 

-  IEL 

-  ASSOCIAÇÃO COPEL  

-  ASSOCIAÇÃO CAIXA ECONOMICA  

-  BOSCH 

-  BRASILSAT  

-  BRITÂNIA  

-  CELLSITE TELECOMUNICAÇÕES 

-  CENETEL 

-  CENTRO EUROPEU 

-  CEPE- PETROBRÁS 

-  CITS 

-  CLIMA SUL AR CONDICIONADO 

-  CNH 
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-  DATAPROM 

-  DIGIMOBI 

-  EBS Sistemas 

-  ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA 

-  EMBRATEL 

-  ENERTÉCNICA 

-  FUNDAÇÃO CELEPAR 

-  GRAFICA POSIGRAF 

-  GVT 

-  HAAS DO BRASIL 

-  HDS 

-  HELIX DO BRASIL  

-  HOSPITAL NOSSA SRA DAS GRAÇAS  

-  IEL/SENAI/FIEP/SESI 

-  LAB TELECOM 

-  MOTORMAC  

-  OMAR CALÇADOS 

-  OMS ENGENHARIA  

-  PERKONS   

-  PK CABLES 

-  REDE ALL SUL CONVÊNIOS  

-  RPC 

-  SASCAR 

-  SECRASO PR  

-  SEICON  

-  SERDIA 

-  SIGMAFONE 

-  SYKES BRASIL  

-  TEIKON 

-  THYSSENKRUPP 

-  WEB CONTROL 

-  JTEK 
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-  FAURENCIA 

-  BOTICÁRIO 

-  NET SERVIÇOS 

-  VEXER 

 

2.5 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

 

A FATEC-PR considera a organização e a gestão de pessoal como função 

estratégica para garantir resultados educacionais efetivos, constituindo uma área de 

fundamental importância para a consolidação das finalidades, dos objetivos e das 

metas institucionais. Desse modo, privilegia o capital intelectual e o aporte de valor 

das pessoas devidamente preparadas e motivadas, fornecedoras de conhecimento e 

não de mera mão-de-obra, identificando a própria Instituição como sendo o conjunto 

de pessoas a ela vinculadas. 

Os dirigentes da FATEC-PR, sob o enfoque da valorização do fator humano, 

reconhecem que todas “as organizações são constituídas de pessoas e dependem 

delas para atingir seus objetivos e cumprir suas missões” (Chiavenato, 1999, p. 5). 

Assim, a política institucional de organização e gestão de pessoal considera cada 

integrante do seu quadro de pessoal como ser humano, como ativador inteligente 

dos recursos institucionais e como parceiro da Instituição. 

Para garantir a valoração e valorização das pessoas e a manutenção de um 

quadro de pessoal em constante processo de aprimoramento, com elevação nos 

níveis de desempenho e de motivação profissional, a FATEC-PR conta com um 

plano institucional de capacitação, dirigido a docentes e técnicos administrativos no 

atendimento das suas necessidades de titulação, aperfeiçoamento e atualização 

profissionais. 

A política de valoração e valorização dos recursos humanos na FATEC-PR 

possui como objetivos gerais: 

 I. Qualificar os docentes da Instituição, visando à melhoria da qualidade 

do ensino integrado à pesquisa e extensão. 

 II. Qualificar o pessoal técnico-administrativo com vistas à melhoria das 

atividades-meio, como suporte para garantir a eficiência e eficácia do 
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processo institucional. 

  

As metas da política de capacitação de recursos humanos da FATEC-PR 

consiste em: 

 I. Elevar gradativamente o nível de qualificação do corpo docente e, 

dessa forma, garantir a melhoria da qualidade do ensino de graduação, 

em sua articulação com a pesquisa e a extensão; 

 II. Alcançar até o final do quinquênio um patamar de excelência nos 

serviços de gerência e de apoio ao corpo docente e ao corpo discente, 

pela qualificação adequada do corpo técnico-administrativo, a ser buscada 

e promovida de forma constante; 

 Manter um quadro de pessoal articulado às novas necessidades geradas 

pela rapidez das mudanças na sociedade atual, propiciando estímulos 

diversos a estudos e eventos de atualização; 

 Formar massa crítica para futura implantação de programas de pós-

graduação. 

 

2.5.1 Corpo Docente 

 

As considerações teórico-metodológicas que fundamentam este projeto nos 

remetem à questão do papel do professor, por ser a principal fonte de informação 

sistematizada, destaque na dinâmica do processo ensino-aprendizagem e o principal 

responsável para operacionalizar o processo educativo, sejam quais forem os 

parâmetros estabelecidos por ele ou pela instituição. 

O professor é aquele que assume o papel de orientador e facilitador da 

aprendizagem. Ele conduz o processo de forma participativa pelo diálogo e 

cooperação, criando condições para que o aluno tenha percepção da ciência, 

aprenda e produza conhecimento. 

Para obtenção dos melhores resultados da proposta educacional, o professor 

deve ter um perfil adequado às condições básicas necessárias para o exercício do 

magistério, de ordem pessoal, técnica e ética. 
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Condições Pessoais: 

 Conhecimento dos princípios filosóficos da Instituição; 

 Imparcialidade; 

 Espírito de sociabilidade; 

 Conhecimento da natureza humana; 

 Entusiasmo; 

 Linguagem apropriada. 

 

Condições Técnicas: 

 Preparo acadêmico; 

 Atualização; 

 Preparo didático; 

 Titulação; 

 Experiência profissional. 

 

Condições Éticas: 

É importante que o professor mantenha relações positivas que evidenciem 

uma atitude ética: 

 Com a instituição – no que se refere aos aspectos legais, direitos e 

deveres, normas e procedimentos; 

 Com os alunos – no respeito, no trato, no interesse, na compreensão, 

no humor, na amizade; 

 Com os colegas – no respeito e nas relações com iguais; 

 Consigo mesmo – na sua postura acadêmica, profissional e pessoal. 

A política de qualificação da FATEC-PR está embasada e encontra-se 

explícita na premissa do seguinte objetivo permanente: 

 Desenvolver um vigoroso programa de capacitação de nossos talentos 

humanos, a saber: professores, técnicos, administradores e demais 

colaboradores, assegurando-lhes oportunidade de crescimento humano e 

profissional. 

A partir deste objetivo permanente, desdobram-se os seguintes objetivos 
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específicos: 

 Elevar o nível de capacitação do corpo docente às categoriais de 

mestrado e doutorado, com vistas à melhoria da qualidade acadêmica do 

curso; 

 Fortalecer o debate e a análise crítica nos aspectos acadêmico, técnico-

científico, ético e mercadológico, através do estímulo e incentivo à 

participação dos colaboradores, em especial os professores, em  

programas de média e curta duração; 

 Identificar estudantes com potencial, e experiência profissional, que ao 

final do curso, mediante investimentos em capacitação, possam vir a ser 

aproveitados como professores. 

Partindo dos objetivos pressupostos, no que diz respeito aos professores, a 

FATEC-PR implementa tal política a partir de dois vetores táticos: 

 Capacitação dos professores de tempo integral e / ou dedicação exclusiva; 

 Capacitação dos professores de dedicação parcial e horistas. 

Considerando a complexidade da estrutura do mundo do trabalho, no tocante 

à oferta de professores, no padrão de exigência da FATEC-PR, a gestão do 

processo de capacitação apresenta-se como um desafio para a Instituição, haja vista 

a diversidade de situações individuais em relação aos propósitos da mesma. Nesse 

contexto, torna-se imperiosa que a operacionalização dos vetores táticos supra 

descritos tenha balizamentos diferentes, a saber: 

1. No primeiro vetor, a FATEC-PR custeia parcialmente os programas de 

capacitação, nos seus diversos níveis, em especial especialização “lato 

sensu” e mestrado, considerando que o investimento tem seu retorno 

praticamente integral, visto que o professor de tempo integral e / ou 

dedicação exclusiva tem uma relação de trabalho particular e restrita com 

a Mantenedora. 

2. No segundo vetor, a FATEC-PR procede a análise detalhada do caso, 

levando em conta um conjunto de variáveis que envolve a questão 

acadêmica, mercadológica e ainda a questão da atitude do professor, 

sendo relevante o aspecto da qualidade do trabalho desenvolvido e da 

imagem junto ao curso e à Instituição. 
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Para consubstanciar seus objetivos, a Faculdade prioriza a capacitação de 

seu quadro de professores nos níveis de especialização “lato sensu” e mestrado 

(stricto sensu). Por outro lado, são estimuladas e custeadas parcialmente as 

participações em programas de curta duração como seminários e congressos além 

de treinamentos específicos que atendam não somente as demandas 

organizacionais, mas também as individuais. Pretende-se dessa forma fortalecer o 

debate e a análise crítica no ambiente acadêmico da Faculdade. Nesse contexto, 

algumas metas serão buscadas: 

Elevar a participação por curso de docentes de tempo integral e/ou dedicação 

exclusiva (40 horas) para 10% e de dedicação parcial (12 à 20 horas) para 50% no 

horizonte de cinco anos; 

Atingir a marca de 40% de professores com título de doutor ou mestre, no 

prazo de cinco anos; 

Aplicar seminários didático-acadêmicos a cada ano com o corpo de 

professores; 

 Identificar recém-graduados, que já possuam experiência profissional e 

demonstrem potencial para o exercício da função docente, capacitando-

os em programas de pós-graduação com vistas à renovação e melhoria 

do quadro de professores no horizonte de cinco anos. 

Convém ressaltar que a Mantenedora da FATEC-PR pretende desenvolver 

um excelente processo de gestão, dentro do qual desenvolve-se também o 

Planejamento Estratégico da Instituição, que projeta ações num horizonte futuro 

de cinco anos. O plano de carreira dos docentes da FATEC-PR é norteado no seu 

projeto inicial, conforme o regimento. 

 

2.5.1.1 Formas de Participação dos Docentes nas Atividades de Direção da IES 

 

Segundo as normas internas, previstas no Regimento Geral da instituição, o 

corpo docente tem participação ativa nas atividades de direção da mesma, através 

de representatividade em seus órgãos superiores, conforme descrito a seguir: 

 

[…] 
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CAPÍTULO IV 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 
Artigo 6º O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal é constituído: 
I - pela Diretora Geral, sua presidente; 
II - por um representante da Mantenedora; 
III - pelos Diretores Acadêmico, Administrativo-financeiro e de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; 
IV - pelo Coordenador de cada curso; 

 V - por um representante dos docentes de cada curso, indicado 
por seus pares; 
VI - por um representante discente; 
VII - por um representante da comunidade, escolhido pela 
Mantenedora; 
VIII - pelo Secretário Geral, como secretário do colegiado. 

 
[…]. 
 

2.5.1.2 Plano de Carreira do Magistério Superior FATEC-PR 
 

O Plano de Carreira do Magistério Superior da FATEC-PR está homologado 
pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. A seguir está apresentado o mesmo. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  018/2008 – CAS : REGULAMENTO DO PLANO DE CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
 
O Conselho de Administração Superior da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE CURITIBA (FATEC-PR), Instituição de Ensino Superior, mantida pela ESCOLA 
TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA. (CNPJ: 04.972.854/0001-90), no uso de suas 
atribuições e observando o disposto no Regimento Geral, tendo como objetivo 
atender ao disposto no art. 53, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 9.394/1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação), bem como ao previsto no parágrafo 2º, do art. 
461, do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), ), 
regulamentado pelas Portarias No. 02, de 25 de Maio de 2006 e Portaria 05, de 20 
de novembro de 2008, disciplinando a admissão, progressão e promoção dos 
docentes de nível superior, fixa as condições para implementação do Plano de 
Carreira Docente da FATEC-PR e aprova a regulamentação a seguir. 

 
PLANO DE CARREIRA DOCENTE DA FATEC-PR 

 
CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 
 

Art. 1º -  O presente Regulamento do Quadro de Carreira Docente é o instrumento 
que regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política 
de pessoal docente da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 
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Art. 2º - Os fins deste Regulamento são: 

I -     Orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho do corpo 
docente do quadro de carreira; 

II -    Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos 
professores do quadro de carreira de modo a assegurar um quadro 
de pessoal bem qualificado para a Faculdade de Tecnologia de 
Curitiba; 

III -   Estimular o professor para o exercício eficaz das funções 
docentes; 

IV -   Promover o crescimento funcional do docente; 
V -    Possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida 

competência. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 

 
Art. 3º - São consideradas atividades acadêmicas do magistério, próprias do corpo 

docente no ensino superior, aquelas descritas no Regimento da 
Faculdade de Tecnologia de Curitiba, operacionalizadas através de: 
I -  horas-aula ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação; 
II - horas-atividade desenvolvidas na área da pesquisa ou concernentes à 

produção, ampliando revisão ou aprofundamento do conhecimento; 
III - horas-atividade desenvolvidas para o atendimento à comunidade, sob 

a forma de cursos e serviços especiais; 
IV - horas-atividade inerentes à administração escolar, acadêmica, 

direção, coordenação e assessoramento. 
 

CAPÍTULO III 
DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 4º - O corpo docente, cujos membros são recrutados dentre profissionais das 

várias áreas do saber, é constituído por: 
I - Professores integrantes do Quadro de Carreira Docente; 
II - Professores Visitantes ou Substitutos. 

Parágrafo Único: Podem ser contratados Professores Visitantes ou Substitutos, em 
caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas 
especiais de ensino, pesquisas ou extensão. 

 
Art. 5º -  A contratação de Professor Visitante ou Substituto será feita nos termos 

das normas específicas aprovadas pelo Conselho de Administração 
Superior, por proposta da Diretoria Geral, por período determinado. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

 
Art. 6º - O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 04 (quatro) categorias 

funcionais e respectivas referências, assim designadas: 
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a)  Professor Assistente - Referências: A, B, C, D, E. 
b)  Professor Adjunto -  Referências: A, B, C, D, E. 
c)  Professor Titular  -  Referências: A, B, C, D, E. 

 
Art. 7º  - Para as categorias de Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor 

Titular, são exigidos, além do diploma de curso superior na área de 
conhecimento, os seguintes requisitos: 
a) Professor Titular: 
     Possuir o título de Doutor na área que irá atuar, obtido nos termos da 

lei ou título de Mestre na área de atuação, acrescido de 10 (dez) anos 
de experiência comprovada no magistério superior. 

b) Professor Adjunto: 
     Possuir o título de Mestre na área em que irá atuar, obtido nos termos 

da lei. 
c) Professor Assistente: 
     Possuir o título de Mestre em área distinta da que irá atuar ou o título 

de Especialista na área que irá atuar, obtido nos termos da lei. 
d) Professor Auxiliar: 
     Possuir o título de Bacharel/Licenciado na área que irá atuar, obtido 

nos termos da lei. 
Parágrafo 1º Aos Professores Auxiliares é vedado o enquadramento no regime de 

dedicação TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas) , TP30  (Tempo Parcial de 
30 Horas) e TI40  (Tempo Integral de 40 Horas). 

Parágrafo 2º Aos Professores Assistentes é vedado o enquadramento no regime de 
dedicação TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas), TP30  (Tempo Parcial de 
30 Horas). 

Parágrafo 3º Ficam limitadas à carga horária de 16 horas/aula por semana, as 
atividades docentes de sala de aula, aos Professores Assistentes, 
Adjuntos e Titulares. 

 
Art. 8º  -  A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, 

é de competência da Entidade Mantenedora, nos termos do seu Estatuto 
e do Regimento da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, por proposta da 
Direção Geral. 

Parágrafo 1º A contratação ou promoção para as diversas categorias funcionais e 
respectivas referências, deverão ser solicitados pelo docente interessado, 
mediante protocolo de requerimento pessoal a Direção Geral. 

Parágrafo 2º A partir do primeiro dia do mês subsequente à aprovação do 
enquadramento ou da promoção pela Entidade Mantenedora, o docente 
fará jus ao recebimento dos novos valores referentes à sua categoria 
funcional, nos termos do despacho de deferimento da solicitação pela 
Direção Geral, por delegação de competência. 

Parágrafo 3º  A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 
comprovação da documentação apresentada implica no cancelamento do 
enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 
Art. 9º - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 
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CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 
 

Art. 10 -  O docente integrante do Quadro de Carreira fica sujeito a um dos 
seguintes regimes de trabalho, definidos pelo número de horas 
contratadas, sejam horas-aula ou horas-atividade ou ambas: 
I -    Tempo Integral (TI) com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho; 
II -  Tempo Parcial (TP) com obrigação de prestar no mínimo 12 (doze) 

horas semanais de trabalho; 
III - Regime Horista (RH) para os que cumprem menos de 12 (doze) 

horas semanais de trabalho e percebem seus vencimentos 
exclusivamente em função das horas-aula ou horas-atividade 
contratadas. 

Parágrafo Único: A distribuição do número de horas-atividade destinadas ao 
ensino, pesquisa, extensão e à administração acadêmica, será definida 
pela Diretoria Geral após aprovação do respectivo plano orçamentário 
pela Entidade Mantenedora, por proposta da Direção Geral, nos termos 
da legislação. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS VALORES E VANTAGENS 
 

Art. 11 - Os integrantes do Quadro de Carreira Docente são remunerados segundo 
a categoria funcional de enquadramento, respectivas referências e o 
regime de trabalho, conforme os valores expressos na tabela salarial 
específica, aprovada e atualizada periodicamente de acordo com a 
legislação, pela Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 1º  O valor total dos salários será calculado em função do valor pecuniário 
da hora-aula ou hora-atividade da respectiva categoria funcional em que o 
docente estiver enquadrado nas suas funções de magistério da área e 
cursos de graduação. 

Parágrafo 2º  A remuneração das horas-aula ou horas-atividade, nos cursos ou 
programas de Pós – graduação e Extensão, quando ministrados em 
módulos ou em caráter eventual, será fixada em cada caso, em função 
das características do programa. 
I - A Diretoria Administrativa publicará, em ato próprio, o valor da 

remuneração aludida, em cada caso, fixada pela Entidade 
Mantenedora. 

II -   A remuneração em questão cessará quando terminarem as atividades 
do evento, segundo a sua programação, e não gerará direitos de 
continuidade por ser atividade eventual, temporária e por obra certa. 

Art. 12 - A hora-aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente 
ministrada, seu planejamento e preparação, avaliação dos alunos e 
registro de notas e frequências. 

Parágrafo Único: O professor poderá ser convocado a estar presente em reuniões 
de coordenação, seminários, congressos, encontros diversos, semanas de 
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estudos ou programas congêneres, no período que coincide com seu 
horário de trabalho, quando solicitado pelos seus coordenadores ou 
diretores ou quando seus alunos participam do mesmo evento. 

 
Art. 13 - A remuneração do Professor Substituto é fixada tendo em vista a 

qualificação do contratado, observada, sempre que possível, a 
correspondência com os valores estabelecidos para Professor do Quadro 
de Carreira Docente e o regime de trabalho que lhe for definido, nos 
termos do contrato. 
 

Capítulo VII 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 14 – A promoção do pessoal docente ocorrerá, exclusivamente, dentro de cada 

referência de cada categoria funcional, conforme previsto no artigo 6º e 
obedecerá às disposições seguintes e dar-se-á: 
 
I – Por critérios objetivos e automáticos, por antiguidade e merecimento, 

onde; 
 
a) a promoção automática por antiguidade – todo professor terá 

direito a um adicional por tempo de serviço equivalente a 5% 
(cinco por cento) do seu salário-base mensal para cada cinco (5) 
anos trabalhados na FATEC-PR, independentemente do número 
de quinquênios. 

 

b) a promoção automática por merecimento – todo professor terá 
direito a um adicional por titulação, incidente sobre o valor da hora 
aula básica contratada, acrescida do repouso semanal 
remunerado e consideradas as 4,5 semanas a que alude o § 1º, 
do art. 320, da CLT, de 10% (dez por cento) para Mestres e de 
15% (quinze por cento) para Doutores. 

 

II – as promoções não automáticas observarão sempre os critérios de 
alternância entre antiguidade e merecimento. 

 

a) A promoção por antiguidade dar-se-á por tempo de serviço na 
referência da categoria funcional, na instituição e do professor; 

b) a promoção não automática, por merecimento, dar-se-á entre os 
candidatos habilitados, por decisão do CAS – Conselho de 
Administração Superior da FATEC-PR segundo critérios, 
meramente indicativos, de acordo com Regimento Geral, 
aprovado pelo MEC. 

 
Artigo 15 – Será utilizada como critério de desempate a existência de maior tempo 

de serviço na categoria, ou maior tempo como docente na FATEC-PR, 
ou, por fim, maior tempo de docência no ensino superior. 

 
Artigo 16 - As Promoções automáticas por merecimento e antiguidade, na forma 
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prevista no inciso I, do artigo 14, serão efetivadas pelo órgão de 
administração de pessoal da FATEC-PR. 

 
Artigo 17 - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 
Parágrafo 1º - A ascensão no sistema de referências, definido pelas letras A, B, C e 

D e E no Artigo 6º, será feita exclusivamente pela pontuação obtida nos 
termos das exigências das Tabelas I e II em anexo, em função da 
produção científica e intelectual do docente e significará um acréscimo 
no valor hora-aula ou hora-atividade de 3% (três por cento) a cada letra 
conquistada. 

Parágrafo 2º - Para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda 
a sua produção científica ou intelectual e, após este ato, só será aceita a 
produção nova, a partir da data desse enquadramento. 

Parágrafo 3º - A ascensão no sistema de referências deverá ser requerida no mês 
de dezembro de cada ano, para que haja tempo hábil para apreciação e 
aprovação para o período letivo seguinte. 

Parágrafo 4º  Para ascensão à referência “E”, em qualquer categoria funcional, 
exige-se como condição mínima necessária, a publicação de pelo menos 
um livro didático, técnico, científico ou relacionado à área de atuação do 
docente, segundo as normas em vigor. 

 
Art. 18 - O docente que pleitear a promoção para a categoria funcional desejada, 

deve observar o seguinte: 
a)  Como primeira providência, encaminhar uma solicitação formal ao 

coordenador do seu curso, juntando os comprovantes necessários 
para o enquadramento; 

b) Por sua vez, o coordenador após analisar o caso em particular, 
formalizará seu parecer, a partir do qual, se favorável, o docente 
deverá dar entrada a um requerimento protocolado ao Diretor Geral, 
juntando os documentos e o parecer do(a) coordenador(a) do curso; 

c) Após análise final pela Direção Geral e pela Mantenedora, se for 
aprovada, a promoção passará a vigorar no início do próximo semestre 
letivo, quando então, o docente fará jus ao recebimento dos novos 
valores referentes à sua categoria funcional. 
 

Artigo 19 - A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 
comprovação da documentação apresentada implica o cancelamento do 
enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20  -  A instituição desenvolverá um Programa de Capacitação Docente – PCD, 
com o fim de promover a melhoria da titulação do seu corpo docente e sua 
respectiva promoção no Quadro de Carreira Docente. 

Parágrafo 1º - Os auxílios financeiros ou de afastamento das atividades para 
ingresso e desenvolvimento de cursos de pós-graduação de interesse 
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institucional serão definidos pela Diretoria Geral, após aprovação de plano 
orçamentário próprio pela Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 2º - O docente a quem for concedida licença remunerada, bolsa ou 
qualquer outra ajuda financeira para estudos, obriga-se a servir a 
Faculdade de Tecnologia de Curitiba, após seu regresso ou término do 
benefício, por período equivalente, nos termos fixados no respectivo 
contrato. 

Parágrafo 3º - A Faculdade de Tecnologia de Curitiba incentivará, dentro dos seus 
limites orçamentários, a participação docente em congressos, seminários 
e eventos congêneres, para publicação de trabalhos científicos ou 
intelectuais, de interesse institucional, na forma aprovada pela Direção 
Geral. 

  

Art. 21 - Os afastamentos para realizar curso de pós-graduação, participar de 
congressos ou seminários e outros eventos são objetos de 
regulamentação específica pelo Conselho de Administração Superior, nos 
termos propostos pela Direção Geral. 

 

Art. 22 - Para o enquadramento neste Quadro de Carreira Docente, é exigida uma 
das seguintes condições do professor: 
I - Estar contratado como Professor no Quadro atual e no exercício de 

suas funções; 
II - Vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime 

de trabalho em vigor na Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 
Parágrafo Único Estende-se o enquadramento ao professor que, estando 

afastado da Instituição, devidamente autorizado pela Direção Geral, 
atenda aos incisos deste artigo. 

 

Art. 23 - Cabe a Direção Geral constituir Comissão Especial constituída de 
Coordenadores de Cursos e Docentes, com respectivas atribuições, para 
implementar todo o processo de enquadramento dos professores. 

Parágrafo Único: Preside as reuniões da Comissão citada neste artigo, o Diretor-
Geral e, no impedimento deste, o coordenador do curso com maior 
número de docentes. 

 

Art. 24 - Este regulamento pode ser reformado ou alterado mediante proposta da 
Direção Geral e aprovação da Entidade Mantenedora. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 25 -  Os docentes em exercício na da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, na 
data de aprovação do presente Regulamento permanecem, pelo princípio 
do direito adquirido, no mínimo, na categoria funcional em que estavam 
enquadrados. 

Parágrafo Único: Se desejarem, os aludidos docentes poderão solicitar novo 
enquadramento neste Regulamento, dentro do prazo de 02 (dois) anos, 
findo o qual, serão considerados num quadro fixo e em extinção. 
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Art. 26 – Este regulamento, que contem o quadro de carreira, entrará em vigor no 
primeiro dia do mês seguinte ao que for publicada a decisão 
homologatória pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

 
ANEXO ÚNICO 

 
Tabelas de Enquadramento Funcional 

 
TABELA I 

Nº DE 
ORDEM 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL 
Nº DE 

PONTOS 

01 Livro editado, como autor ou coautor. 50 

02 Monografia de conclusão de projeto de pesquisa. 20 

03 Monografia de conclusão de projeto de extensão. 20 

04 Orientação comprovada de tese de Doutorado. 20 

05 Artigo publicado em periódico especializado. 10 

06 Trabalho apresentado em congressos/seminários. 10 

07 Autor de capítulo ou parte de livro publicado. 10 

08 Orientação comprovada de dissertação de Mestrado. 10 

09 Livro publicado em outra área, de cunho geral. 10 

10 Apostila publicada, em uso na instituição. 5 

11 Orientação comprovada de monografia de Especialização. 5 

12 Artigo publicado em revista de caráter geral. 2 

13 Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado. 2 

14 Conferência proferida, com resumo publicado (cada). 2 

 
TABELA II 

NÚMERO DE PONTOS EXIGIDOS PARA ASCENSÃO NAS REFERÊNCIAS 
 

CATEGORIAS – REFERÊNCIAS A B C D E 

Assistente - 40 80 120 160 

Adjunto - 70 140 210 280 

Titular - 100 200 300 400 

 
TABELA III 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO – 2010 
 

 

CATEGORIAS – REFERÊNCIAS 
Hora/ 
Aula 

TP 
20 horas 

TI 
40 horas 

    

Assistente 19,00 1.710,00 3.420,00 

Adjunto 20,00 1.800,00 3.600,00 

Titular 25,00 2.250,00 4.500,00 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.5.1.3 Regulamento para admissão de Professores Assistentes, Adjuntos e 
Titulares 

 
A FATEC-PR tem implantado o Regulamento para Admissão de Professores 

Assistentes, Adjuntos e Titulares, conforme mostrado a seguir. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUÇÃO Nº 004/2010 – CAS : REGULAMENTO PARA ADMISSÃO DE 
PROFESSORES ASSISTENTES, ADJUNTOS E TITULARES 

 
 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece: 

 
Art. 1º O Professor Assistente, Adjunto ou Titular, do quadro docente da FATEC-PR 

é o Professor de Ensino Superior admitido por prazo indeterminado, para 
atender necessidades permanentes de atividades de magistério. 

 
Art. 2º O Professor Auxiliar, Visitante ou Substituto, do quadro docente da FATEC-

PR é o Professor de Ensino Superior admitido por prazo determinado, para 
atender necessidades temporárias e/ou emergenciais de atividades de 
magistério. 

 
Art. 3º A admissão de Professores identificados no caput dos arts. 1º e 2º será 

efetivada após aprovação em processo administrativo de seleção de 
pessoal, autorizado pela Direção Geral. 

 
Art. 4º A seleção dar-se-á através da análise de currículos e de antecedentes 

profissionais, da comprovação de titulação (conforme pontuação 
demonstrada no Anexo Único), de exame escrito e de prova didática. 

§ 1º A Banca Examinadora analisará os currículos dos candidatos, atribuindo-lhes 
uma pontuação, a partir do gabarito de avaliação. 

 
§ 2º A avaliação dos títulos terá caráter classificatório, não sendo portanto 

eliminatória com relação à exigência da nota mínima. 
 
§ 3º As provas serão de conhecimentos: escrita e didática e/ou prática experimental, 

quando for o caso, relacionadas com uma ou mais dentre as áreas de 
conhecimento do(s) curso(s) respectivo(s) e terão caráter eliminatório, 
exigindo-se nota mínima 7 (sete) em cada uma delas, resultado da média 
aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da banca 
examinadora. 
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§ 4º Os conteúdos das áreas de conhecimentos sobre as quais deverão versar as 
provas, bem como a bibliografia, serão fixados, para exclusivo efeito do 
processo de seleção, pela Coordenação respectiva. 

 
§ 5º A prova escrita versará sobre a matéria constante do ementário da(s) área(s) de 

conhecimento. 
 
§ 6º A prova didática constará de aula com duração de, no máximo, 20 (vinte) 

minutos, a critério da banca examinadora, sobre um tema da área de 
conhecimento.  

 
§ 7 Fará parte da prova escrita e/ou didática, argüição sobre propostas ou 

conhecimentos na área de pesquisa e/ou extensão, quando for o caso. 
 
Art. 5º Em caso de empate, será classificado o candidato, de acordo com os 

seguintes critérios em ordem de prioridade: 
- o que obtiver maior nota na prova de didática; 
- o que obtiver maior nota na prova escrita; 
- o que obtiver maior nota na prova de titulação; 
- o que comprovar maior tempo de atividade docente. 

Parágrafo Único - Caso persistir o empate entre os dois ou mais candidatos, será 
beneficiado o de maior idade. 

 
Art. 6º A banca examinadora será constituída de 2 (dois) docentes, a Diretora Geral 

da Instituição e o(a) Coordenador(a) respectivo curso, ficando a presidência 
a cargo do primeiro dos membros titulares indicados. 

 
Parágrafo único: a direção poderá designar um coordenador, diretor ou membro do 

colegiado para que o substitua. 
 
Art. 7º Os resultados do processo de seleção serão divulgados através de edital na 

própria Instituição e também através de contatos com os próprios 
candidatos. 

 
Art. 11 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

ANEXO ÚNICO 
GABARITO DE AVALIAÇÃO 

 
a) Titulação Acadêmica: (considera-se a maior titulação) 

I - Pós-Doutorado: 90 pontos 
II - Doutorado ou Livre-Docente: 85 pontos 
III - Mestrado: 70 pontos 
IV - Especialização: 55 pontos 
V - Graduação: 20 pontos 

 
b) Cursos ou estágios na Área ou Afins: até 20 pontos 
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I - Cursos ou estágios de, no mínimo, 360 horas: 10 pontos por curso ou 
estágio  
II - Cursos ou estágios de, no mínico, 180 horas: 5 pontos por curso ou 
estágio 
III - Cursos ou estágios de, no mínimo, 40 horas: 1 ponto por curso ou estágio 
 

c) Trabalhos e Publicação na Área: até 40 pontos 
I - Livros editados: até 30 pontos 

- como autor: até 10 pontos por obra 
- como co-autor: até 10 pontos por obra dividido pelo nº de co-autores 

II - Artigos técnico-científicos publicados na área: até 10 pontos 
Até 2 pontos por trabalho técnico científico 

III - Publicação de boletins técnicos: até 10 pontos 
Até 1 ponto por publicação 

IV - Apresentação de trabalhos em congressos, exposições, similares; 
Até 2 pontos 
Até 1 ponto por apresentação; 

V - Discos editados, partituras musicais publicadas, porta-folio (fotos de 
obras): até 10 pontos  

- como autor: 5 pontos por obra 
- como co-autor: até 5 pontos por obra, dividido pelo nº de co-autores. 

VI - Outros trabalhos e publicações na área: até 10 pontos. 
 

d) Atividades Acadêmicas: até 40 pontos 
I - Tempo de Magistério Superior da área: até 15 pontos 

- Docência em Cursos de Graduação: 1 ponto por semestre; 
- Docência em Cursos de Pós-Graduação: 1,5 pontos por semestre; 

0,5 pontos para cada 15 horas/aula; 
III - Orientação de alunos: até 15 pontos 

- Monografia de Cursos Lato-Sensu: 1 ponto por obra 
- Dissertação ou Tese de Curso Strictu-Sensu: 2,5 pontos po obra; 

IV - Participação em projetos de extensão (exceto item "d" II): 
até 10 pontos 

- como participante: 0,5 ponto por projeto 
- como coordenador: 1 ponto por projeto; 

V - Participação em projetos de pesquisa: até 10 pontos (exceto item "c" II) 
- como coordenador: 1 ponto por projeto 
- como participante: 0,5 ponto por projeto 

VI - Participação em bancas de defesas de dissertação de mestrado, tese de 
doutorado, banca examinadora de concurso público: até 10 pontos 
1 ponto por participação 
VII - Membros de Colegiados Universitários: até 10 pontos 

- coordenador de Colegiado de Curso - 0,5 pontos por semestre 
- membro de Colegiado Superior - 0,5 pontos por semestre; 

VIII - Monitoria Acadêmica: 0,5 pontos por semestre 
 
e) Atividades Profissionais (exceto atividades acadêmicas - item "d" I): até 30 pontos 

I - Exercício profissional: até 20 pontos 
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- Docente no 1º e 2º graus para profissionais legalmente habilitados: 2 
pontos por ano; 

- Atividades profissionais na área de conhecimento: 2 pontos por ano; 
III - Outras atividades: até 20 pontos; 
 

f) Aprovação em Concurso: até 10 pontos 
- para cargo profissional: 05 pontos por concurso 
- para o magistério de 1º e 2º graus - 05 pontos por concurso 
- para magistério superior: 10 pontos por concurso; 
 

g) Outras funções e atividades: até 30 pontos 
I - Participação em atividades administrativas em entidades públicas ou 

privadas: 5 pontos por ano; 
II - Organização e coordenação de congressos, simpósios, festivais, 

seminários, exposições: 5 pontos por evento; 
III - Conferências e palestras proferidas, em nível superior na comunidade: 1 

ponto por evento. 
IV - Participação como ouvinte em congressos, simpósios e similares, com 

duração mínima de 20 horas: 0,5 pontos por evento. 
V - Direção de filmes de vídeos, de peças teatrais, de óperas, de musicais e de 

espetáculos de dança: 5 pontos por direção. 
VI - Regência de Concertos: 5 pontos por Regência. 
VII - Membro de associações científicas ou culturais com filiação mínima de um 

ano, com cargo de direção: 5 pontos por mandato. 
VIII - Prêmios, distinções e láureas acadêmicas: até 5 pontos. 

 
§ 1º Sempre que houver casos de co-autoria, os atributos deverão ser divididos 

proporcionalmente ao número de autores. 
§ 2º  Somente serão pontuadas as atividades que tiveram afinidade com área objeto 

do Processo de seleção. 
§ 3º Somente serão pontuadas as atividades realizadas após a conclusão do Curso 

e Graduação, exceto no caso de trabalhos, publicações na área e 
monitoria. 

§ 4º No caso de atividades exercidas concomitantemente, serão consideradas 
apenas as de maior pontuação. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.5.1.4 Plano de Qualificação Docente 
 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba tem por meta qualificar e manter em 
seu quadro docente, profissionais titulados e com capacidade devidamente 
comprovada de proporcionar aos alunos elevado nível de mesma qualidade além de 
desenvolver habilidades e competências necessárias e específicas a cada um dos 
cursos propostos. 

O projeto de desenvolvimento prevê apoios de custeio e ajuda para aqueles 
que procurem a qualificação necessária para a adequada atuação na FATEC-PR. 

Estão previstas bolsas de estudos parciais ou integrais, além de se 
oportunizar a participação de seus docentes em atividades complementares de 



 

 

 

154 

qualificação nas áreas dos cursos FATEC-PR. 
A FATEC-PR pretende manter parcerias inter-institucionais com outros 

centros de ensino, de forma a trazer para seus professores e para outros segmentos 
da Instituição, atividades de pós-graduação, sempre buscando a excelência de seus 
profissionais e cumprindo assim a sua meta de atender a comunidade com 
competência e qualidade. 
 

Plano de subsídios financeiros do programa geral de qualificação e 
capacitação docente 

 
Incentivos à Produção Científica 
 

 Ao docente com tempo integral e/ou dedicação exclusiva, a FATEC-PR 
poderá subsidiar até 50% (cinqüenta por cento) das despesas totais com 
publicações de artigos científicos e outras obras. 

 Ao docente com dedicação parcial ou horista, a FATEC-PR poderá subsidiar 
até 30% (trinta por cento) das despesas totais com suas publicações. 

 Fica disponibilizado um funcionário da área de apoio técnico-administrativo, 
bem como todo equipamento e material necessário para atividades de 
digitalização de trabalhos científicos dos docentes, desde que desenvolvidos 
no contexto de pesquisa da FATEC-PR. 

 Poderá haver apoio de custeio para apresentação de trabalhos científicos de 
docentes da FATEC-PR em eventos científicos de até 50% (cinqüenta por 
cento) das despesas com locomoção e estada. 

 

 Cursos de Capacitação e Eventos 
 

 Os professores da FATEC-PR poderão receber incentivos financeiros para 
participação em eventos de sua área de atuação (congressos, simpósios e 
outros encontros científicos), limitada a participação em até duas vezes ao 
ano, por professor e desde que o projeto seja aprovado pela Instituição. 

 Aos docentes com necessidade de realização de cursos de pós-graduação 
lato e stricto sensu em que seja necessário afastamento do cargo docente, 
haverá tratamentos específicos, conforme regulamento em anexo. 

 Ao docente com titulação de especialista, a FATEC-PR poderá destinar 
recursos para cobrirem parte de suas despesas com o curso de mestrado 
aprovado pela instituição, sem necessidade de afastamento, respeitadas as 
cláusulas do contrato de vínculo com a instituição após o término do curso. 

 Ao docente com titulação de mestre, a FATEC-PR poderá destinar recursos 
para cobrirem parte de suas despesas com o curso de doutorado aprovado 
pela instituição, sem necessidade de afastamento, respeitadas as cláusulas 
do contrato de vínculo com a instituição após o término do curso. 

 Uma vez ao ano, a FATEC-PR promove um evento pedagógico denominado  
Semana Tecnológica, constituido por palestras acadêmicas de assuntos 
pertinentes aos cursos, exposição de trabalhos acadêmicos de alunos e 
professores, exposição de revistas e livros, divulgação de artigos publicados 
pelo corpo docente e discente e exposição de produtos de empresas 
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parceiras. 

 A FATEC-PR promoverá cursos de pós-graduação lato sensu nos quais seus 
docentes tenham uma quantidade suficiente das vagas oferecidas, com 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) na mensalidade. 

 A FATEC-PR manterá em seu quadro docente um mínimo de 20% de mestres 
e doutores na área de concentração dos cursos e de mais 20% de mestres e 
doutores em outras áreas dos cursos, significando isto uma constante 
atualização. 

 A FATEC-PR mantém vigente e efetivo seu Plano de Carreira Docente. 
 
2.5.1.4.1 Expansão da Qualificação Docente 

 

O quadro a seguir mostra situação da qualificação dos docentes, em 2012, 

quanto a titulação e regime de trabalho na FATEC-PR. 

 

NOME COMPLETO DO 
DOCENTE 

MAIOR 
TITULAÇÃO 

ALINE MARIA HAGERS BOZO MESTRE 

AMILTON VAZ DE SIQUEIRA NETO ESPECIALISTA 

CAMILA PAOLA DA SILVA ESPECIALISTA 

CAMILA PUHL MESTRE 

CARLOS MARQUES DE SOUZA MESTRE 

CLARICE DE ANDRADE MESTRE 

CLAUDEMIR DE ARRUDA PRADO ESPECIALISTA 

CLAUDIO MOREIRA FORTES DOUTOR 

CLÓVIS CASTELO JÚNIOR MESTRE 

CRISTIAN GEORGE KHALIL ESPECIALISTA 

CRISTIANE DE LIMA BISPO ESPECIALISTA 

DARACI ROSA DOS SANTOS ESPECIALISTA 

DAVID ALEXANDRE BURATTO MESTRE 

DÉBORA FURLAN ESPECIALISTA 

ELIANE BENKENDORF MESTRE 

FABIANO RAMIRO SERPE DOUTOR 

FABIO CAMPANHOLI DE ALMEIDA ESPECIALISTA 

FATIMA JULIANE MACHADO 
CERON 

DOUTOR 

FELIPE LUZ DE OLIVEIRA MESTRE 

FELLIPE MEDEIROS VEIGA MESTRE 

FERNANDO RESSETTI PINHEIRO 
MARQUES VIANN 

MESTRE 

FLÁVIA POZZERA GASSNER MESTRE 

GILBERTO MANOEL ALVES DOUTOR 

GUSTAVO HOMMERDING ALT MESTRE 

IGOR THONKE RODRIGUES ESPECIALISTA 

IRINEU LETENSKI DOUTOR 
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NOME COMPLETO DO 
DOCENTE 

MAIOR 
TITULAÇÃO 

ISMAEL DE SOUZA BEZERRA ESPECIALISTA 

JOÃO MAFFEI JUNIOR MESTRE 

JOÃO PAULO ALVES DA SILVA ESPECIALISTA 

JOUGLAS ALVES TOMASCHITZ MESTRE 

KAUANA DE PAULA DOMINGUES ESPECIALISTA 

LINDOMAR MARTINS PAES ESPECIALISTA 

LIVIA PINHO TEIXEIRA MESTRE 

LUCAS MACHADO MESTRE 

LUCIANO CASTILHO ASSUMPCAO ESPECIALISTA 

LUISA DALLA COSTA BORNANCIN ESPECIALISTA 

LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA 
SURKAMP 

ESPECIALISTA 

LUIZA HELENA GOMES PEREIRA 
ROCHA 

ESPECIALISTA 

MARCELO DE CASTRO PEREIRA 
SUCASAS 

ESPECIALISTA 

MARCELO KEIJI SAITO ESPECIALISTA 

MARCIA MIKOVSKI ESPECIALISTA 

MARCIO APARECIDO BATISTA MESTRE 

MARCOS ANDRÉ ATAR DA COSTA ESPECIALISTA 

MARCOS ANTONIO JUSTINO MESTRE 

MARCOS ANTONIO TEDESCHI DOUTOR 

MARCOS EDUARDO DE PAULA 
MODESTO 

ESPECIALISTA 

MARCUS SANTOS LOURENÇO DOUTOR 

MARCUS VINICIUS PERES MESTRE 

MARIANNE SUMIE KAWANO DOUTOR 

MAURO AFONSO RIZZO  DOUTOR 

MAYARA DI CASTRO SILVA MESTRE 

MICHEL DO VALE PEREDA ESPECIALISTA 

MIRELE CRISTINE DOS SANTOS DO 
AMARAL 

ESPECIALISTA 

OLEG ANDREY HUPALO ESPECIALISTA 

ORLANDO FRIZANCO DOUTOR 

PAÔLA VARGAS CHAGAS ESPECIALISTA 

PAULA FERNANDA GOMES VIEIRA MESTRE 

PRISCILA ALINE CARDOSO ESPECIALISTA 

RAFAEL SOLHEID JACOBS ESPECIALISTA 

RAPHAELA KIMIE HISAMATSU 
SMANIOTTO 

ESPECIALISTA 

RENATO VIEIRA RIBEIRO DOUTOR 

RODRIGO ALVES DE MORAES MESTRE 

RODRIGO JOSE DE ALMEIDA 
TORRES FILHO 

MESTRE 

RODRIGO JUSTO GOVERNO ESPECIALISTA 

RODRIGO MEDEIROS RIBEIRO MESTRE 
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NOME COMPLETO DO 
DOCENTE 

MAIOR 
TITULAÇÃO 

RONNIE PETERSON MONTEIRO DE 
SOUZA 

ESPECIALISTA 

SILVIA GIMENEZ BORTOLINI ESPECIALISTA 

SULAMITA MARTINS ESPECIALISTA 

TATIANA HELMA WAGNER ESPECIALISTA 

VALDECIR JOSE DE LARA ESPECIALISTA 

VANESSA CORREA DE ANDRADE 
TORRES 

MESTRE 

VANESSA ECILDA SKROBOT GODOI ESPECIALISTA 

VICTOR GONÇALVES CREMONEZ MESTRE 

ZULIANE KELI BASTOS ESPECIALISTA 
Quadro 12 – Relatório Detalhado dos Docentes da FATEC-PR, em 2018. 

 

O quadro a seguir mostra o resumo em quantidade e percentuais de doutores, 

mestres e especialistas, bem como de regime de trabalho. Verifica-se que em 2018, 

a FATEC-PR tinha em seu quadro de docentes, mais de 40% de doutores e 

mestres. 

 

CORPO DOCENTE ATUAL 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO EM HORAS/SEMANA 

40 h 
(TI sem DE). 

12 a 20 h 
(TP) 

Até 11 h 
(HORISTA) 

TOTAL % 

Doutorado 10 
26 
38 
74 

14 

Mestrado 35 

Especialização 51 

TOTAL 100% 

% 100%  

Quadro 13 – Resumo dos Docentes da FATEC-PR, em 2018. 

 

No quadro a seguir, que mostra a previsão para o período de 2018 a 2022, 

onde está previsto que o número de mestres e doutores aumentará e o de doutores 

chegará a mais de 100%.  

 

 

METAS A SEREM ALCANÇADAS NOS PRÓXIMOS 5 ANOS – 2018 a 2022 

TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO EM HORAS/SEMANA 

TOTAL 
20 
40 
40 

100 

% 

Doutorado 20 

Mestrado 40 

Especialização 40 

TOTAL 100% 
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% 100%  

Quadro 14 – Metas de titulação e regime de trabalho docente a serem alcançadas no período de 
2018 a 2022. 

 

2.5.2 Corpo Técnico-Administrativo 

 

O plano institucional de capacitação da FATEC-PR oferece ao pessoal 

técnico e de apoio administrativo, oportunidades de aprofundamento e 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. O 

aproveitamento, por parte do funcionário, dessas oportunidades resulta em melhoria 

de seu desempenho profissional, avanços na carreira e benefícios financeiros 

incorporados ao salário. 

 

2.5.2.1 Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal Técnico-administrativo 

da FATEC-PR 

 

A FATEC-PR tem já homologado pelo Ministério do Trabalho o Plano de 

Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo, conforme mostrado a seguir. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  001/2010 – CAS : PLANO DE CARREIRA DO PESSOAL 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA FATEC-PR 
 

O Conselho de Administração Superior da FACULDADE DE TECNOLOGIA 
DE CURITIBA (FATEC-PR), Instituição de Ensino Superior, mantida pela ESCOLA 
TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA. (CNPJ: 04.972.854/0001-90), no uso de suas 
atribuições e observando o disposto no Regimento Geral, bem como ao previsto no 
parágrafo 2º, do art. 461, do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), disciplinando a admissão, progressão e promoção dos funcionários 
técnico-administrativos, fixa as condições para implementação do Plano de Carreira 
do Pessoal Técnico-administrativo da FATEC-PR e aprova a regulamentação a 
seguir. 
 
PLANO DE CARREIRA DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA FATEC-

PR 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 1º O Plano de Carreira, Cargos e Salários do pessoal Técnico-Administrativo da 
Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, destinado a organizar os 
cargos técnico-administrativos, fundamentado nos princípios da qualificação 
profissional e desempenho, tem a finalidade de assegurar a continuidade 
das ações administrativas e financeiras da Instituição, bem como os 
serviços prestados com maior eficácia e eficiência, é regido pelos termos 
deste Plano. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL 
 
Art. 2º - Fica instituído o Quadro Geral de Cargos do pessoal técnico e 

administrativo da FATEC-PR, o qual é organizado em grupos de cargos, 
dispostos de acordo com a natureza profissional e a ordem de 
complexidade de suas atribuições, guardando correlação com as finalidades 
do trabalho de cada setor devendo seus integrantes desempenhar as 
seguintes funções: 

 gerências, tais como: administração, controle, coordenação, supervisão 
e avaliação; 

 atividades técnicas de assessoria e suporte à administração superior ou 
intermediária, que demandem análises, pareceres, procedimentos e 
execução; 

 atividades de apoio administrativo; 

 atividades de apoio operacional em execução de serviços gerais, 
necessários ao bom desempenho institucional. 

 
Art. 3º - O Corpo Técnico-Administrativo da FATEC-PR é constituído pelas 

seguintes categorias: 

 Grupo Operacional I - Técnico Administrativo/Nível Superior; 

 Grupo Operacional II - Técnico Administrativo/Nível Técnico; 

 Grupo Operacional III - Auxiliar Administrativo/Nível Médio; 

 Grupo Operacional IV - Auxiliar de Serviços Gerais/Apoio e Manutenção. 
Parágrafo 1º Auxiliar de Serviços Gerais é cargo da área administrativa que deve 

ser ocupado por funcionário com grau de escolaridade mínima de ensino 
fundamental completo e que desenvolva atividades de apoio administrativo 
e as de apoio operacional relacionadas a reformas, conservação, limpeza e 
manutenção da área física interna e externa da instituição. 

Parágrafo 2º Auxiliar Administrativo (que pode ser Auxiliar ou Analista ou 
Assistente) é cargo da área administrativa que deve ser ocupado por 
funcionário com segundo grau completo, que exerça qualquer atividade 
administrativa, auxiliando o profissional técnico-administrativo de nível 
superior ou o de nível médio. 

Parágrafo 3º Técnico-Administrativo de Nível Médio é o profissional que atue na 
área administrativa, com segundo grau completo, com habilitação técnica, 
que desenvolva atividades técnico-administrativas específicas da sua área 
de competência e auxilie o profissional técnico-administrativo de nível 
superior. 
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Parágrafo 4º Técnico-Administrativo de Nível Superior é o profissional que atue na 
área administrativa, com curso superior completo, específico para a área de 
nível superior, que exerça atividades em nível superior, as quais requeiram 
notáveis conhecimentos teóricos e práticos, no âmbito administrativo e 
organizacional de nível superior, e representa o limite ascensional máximo 
da carreira para os funcionários Técnico-Administrativos. 

 
Art. 4º - Cargo, para efeito deste Plano, com denominação própria, compreende um 

determinado conjunto de deveres, direitos, atribuições e responsabilidades.  
 
Parágrafo Único: o tempo de experiência na área adquirido em empresas do ramo 

ou similares, bem como o tempo de experiência na nossa instituição refletirá 
diretamente no nível em que o funcionário será enquadrado. 

 
A. CAPITULO III 

DO INGRESSO E DA CONTRATAÇÃO 
 
Art. 5º - O ingresso no quadro de funcionários da FATEC-PR dar-se-á mediante 

procedimentos de recrutamento e seleção, observados os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no 
Regulamento do Processo de Recrutamento e Seleção da FATEC-PR. 

Parágrafo 1º -  As provas de seleção serão elaboradas de acordo com a 
especialidade e grau de conhecimento exigido para cada Grupo 
Ocupacional.  

Parágrafo 2º - A aprovação no teste de seleção não assegura ao candidato 
contratado a estabilidade no emprego.  

Parágrafo 3º - A contratação dar-se-á após um período de experiência de 90 dias, 
sempre na referência inicial estabelecida para o cargo a ser preenchido.  

 
Art. 6º -   Os funcionários já em exercício na data de implantação deste Plano serão 

automaticamente enquadrados nos respectivos cargos, desde que 
preenchidas as exigências previstas neste documento e sem prejuízo da 
remuneração percebida.  

 
Art. 7º - Os cargos futuramente criados no Quadro Geral serão providos, 

preferencialmente, por enquadramento de funcionários existentes desde 
que preenchidos os requisitos necessários. 

 
Art. 8º -    Ficam excluídos do Plano de Carreira, Cargos e Salários os empregados 

contratados em caráter temporário, ou a prazo determinado.  
 

CAPÍTULO IV 
DO INGRESSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA DE 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

Art. 8º - Para o ingresso ou promoção de uma categoria para a outra, o candidato 
deverá ser aprovado em processo seletivo específico (ingresso) e o 
funcionário da FATEC-PR deverá ser aprovado em processo interno 
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(promoção). 
Parágrafo Único:  As regras do processo interno de que trata este artigo deverão 

ser estabelecidas em regulamento específico e aprovado pelo Conselho de 
Administração Superior da Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-
PR. 

 
Art. 9º - A progressão entre níveis de uma mesma categoria ocorrerá após o 

cumprimento, pelo funcionário técnico-administrativo, do interstício mínimo 
de três anos no nível respectivo. 

 
Art. 10 - A definição da pontuação para fins de enquadramento, promoção e 

progressão será elaborada pela Direção Geral, cujo plano deverá ser 
aprovado pelo Conselho de Administração Superior e normatizado por 
Resolução. 

 
Art. 11 - Para fins de pontuação deve ser considerado o seguinte: 

I -    para a escolaridade/titulação, será considerado o título de maior valor; 
II - os pontos referentes ao efetivo exercício da administração escolar, 

serão automaticamente registrados nos assentamentos do funcionário, 
ao final de cada ano de experiência. 

III - a solicitação de pontuação deverá ser encaminhada pelo interessado, 
com a devida comprovação, para a Direção Geral da FATEC-PR, em 
qualquer tempo. 

Parágrafo Único:  A contagem da pontuação prevista neste artigo para fins de 
progressão dar-se-á automaticamente por ato da Direção Geral. 

 
CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS, DEVERES E VANTAGENS 
 
Art. 12  - Os direitos e deveres dos funcionários técnico-administrativos são os 

dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, assim como os 
constantes deste Plano. 

 
Art. 13  -  Aos funcionários da FATEC-PR é assegurado: 

a) remuneração compatível com seu cargo e desempenho; 
b) acesso, promoção e progressão no plano de carreira; 
c) tomar conhecimento do resultado da avaliação de seu desempenho; 
d) incentivo ao seu aprimoramento profissional; 
e) direito, em igualdade de condições a qualquer funcionário da FATEC-

PR, à política de benefícios/vantagens da instituição; 
f) condições adequadas ao exercício profissional. 

 
Art. 14 - Os funcionários da FATEC-PR devem: 

a) comparecer ao ambiente de trabalho no horário contratual e em 
horários extraordinários, quando convocados; 

b) guardar sigilo quanto aos assuntos de serviço; 
c) manter com os colegas e superiores relações de participação, 

cooperação e solidariedade; 
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d) zelar pela economia do material e pela conservação do que for 
confiado à guarda e ao uso; 

e) apresentar, dentro dos prazos previstos, relatórios da suas atividades 
ou documentos de sua responsabilidade; 

f) cumprir e fazer cumprir, em sua área de atuação, as normas 
estabelecidas e orientações dos órgãos superiores; 

g) manter comportamento ético em todos os momentos e não praticar 
atos que firam física ou moralmente qualquer pessoa dentro da 
Instituição; 

h) participar de eventos de atualização e aperfeiçoamento dentro de sua 
atuação profissional. 

 
Art. 15 - Aos funcionários da FATEC-PR é proibido, sob pena de sanções 

disciplinares: 
a) deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada ou dele se 

retirar durante o horário de expediente, sem prévia autorização; 
b) tratar, nas horas de trabalho, de assuntos particulares, alheios às 

atividades da Instituição; 
c) promover ou participar de manifestações que contribuam para a 

desordem física ou moral, dentro da FATEC-PR; 
d) exercer atividade político-partidária em qualquer dependência da 

Instituição; 
e) confiar a regência de sua função a terceiros, sem a prévia autorização; 
f) praticar atos que firam moralmente a Instituição. 

 
Art. 16  - As sanções disciplinares a que estão sujeitos os funcionários da FATEC-

PR são, além das previstas na legislação trabalhista vigente, a 
advertência verbal e escrita. 

Parágrafo 1º - As sanções disciplinares serão graduadas e aplicadas pelo superior 
hierárquico. 

Parágrafo 2º - Na aplicação das sanções disciplinares será observado o seguinte: 
a) As sanções de advertência verbal e escrita serão aplicadas 

sumariamente, após constatada a irregularidade ou falta leve; 
b) A sanção de suspensão será aplicada após a apuração de falta média, 

mediante ato motivado do superior competente, devendo ser graduada 
em conformidade com a legislação trabalhista vigente; 

c) A sanção de demissão dar-se-á por ato motivado, em conformidade 
com a Legislação trabalhista vigente. 

 
Art. 17 -   Além do vencimento do cargo, o funcionário da FATEC-PR poderá 

receber: 
a) diárias; 
b) ajuda de custo; 
c) bolsa de estudos; 
d) adicional por tempo de serviço, em forma de quinquênio, representado 

pelo acréscimo de três por cento (3%) do salário-base mensal, a partir 
do quinto ano de serviço prestado ininterruptamente para a instituição, 
até o teto de três quinquênios; 
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e) adicional de insalubridade ou periculosidade, de acordo com a 
legislação vigente, quando cabível; 

f) gratificação por exercício de cargo durante seu efetivo exercício; 
g) bolsa-de-estudos para dependentes. 

Parágrafo 1º - Os itens a, b, c, e, f e g serão normatizados por Resolução do 
Conselho de Administração Superior da FATEC-PR. 

Parágrafo 2º - As vantagens das alíneas a, b, c, f, g serão devidas quando 
previamente autorizadas e exclusivamente a serviço da FATEC-PR. 

 
CAPÍTULO VI 

DO AFASTAMENTO, LICENÇA E SUBSTITUIÇÃO 
 
Art. 18  -  Além dos casos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho, o 

ocupante de qualquer cargo na FATEC-PR poderá afastar-se de suas 
funções, com direitos e vantagens estabelecidos neste documento, 
devidamente autorizado pelo Conselho de Administração Superior da 
Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR, conforme o caso, para: 
a) atender a interesses administrativos ou de representatividade da 

FATEC-PR; 
b) realizar estágios; 
c) participar de congressos e outros eventos de caráter técnico ou 

artístico, relacionados com sua atividade na FATEC-PR, desde que 
não haja prejuízo desta. 

Parágrafo 1º - Poderá ainda afastar-se o funcionário das funções para representar 
ou exercer cargos públicos para os quais tenha sido eleito ou nomeado, 
e para exercer cargos ou funções públicos ou privados, sem ônus para a 
FATEC-PR. 

Parágrafo 2º - Quando o afastamento de que trata o parágrafo 1º se referir ao 
exercício de cargos no setor privado, a licença não poderá exceder a 
dois (2) anos. 

 
Art. 19  -  A concessão de licença remunerada, em forma de bolsa de estudos, para 

os afastamentos com objetivo de capacitação em cursos de 
aperfeiçoamento, de especialização ou de pós-graduação, implicará, 
necessariamente, que o funcionário assuma o compromisso escrito de 
prestar serviços à FATEC-PR, após a conclusão do curso, por tempo 
idêntico ao do afastamento, sob o mesmo regime de trabalho, sob pena 
de reembolso das importâncias recebidas da FATEC-PR, acrescidas de 
juros e atualização monetária. 

Parágrafo 1º -  Durante o período de duração de curso e ao final do mesmo fica o 
funcionário obrigado a remeter à Direção Geral relatório semestral das 
atividades, com a comprovação de frequência mensal com visto do 
coordenador do curso em que está matriculado, sob pena de suspensão 
da bolsa. 

Parágrafo 2º - Caso o bolsista não conclua o curso objeto da licença, deverá 
reembolsar à Instituição as importâncias recebidas, acrescidas de juros 
a atualização monetária. 
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Art. 20  -  Em qualquer caso previsto no artigo 28, o funcionário a quem for 
concedido o afastamento manterá a contagem de tempo de serviço para 
todos os efeitos legais. 

 
CAPITULO VII 

DO SALÁRIO INICIAL E SALÁRIO BASE 
 
Art. 21 -  A carreira do corpo técnico-administrativo da FATEC-PR será estruturada 

nas seguintes categorias e níveis: 

 Auxiliar de Serviços Gerais NÍVEL A, B, C, D, E e F. 

 Auxiliar Administrativo NÍVEL A, B, C, D, E e F. 

 Técnico Administrativo de Nível Médio NÍVEL A, B, C, D, E e F. 

 Técnico Administrativo de Nível Superior NÍVEL A, B, C, D, E e F. 
Parágrafo 1º - A categoria I, Auxiliar de Serviços Gerais, reúne cargos cujas 

atividades requerem conhecimento prático, limitados a uma rotina de 
trabalho. 

Parágrafo 2º - A categoria II, Auxiliar Administrativo, congrega os cargos que 
exigem conhecimentos em nível de segundo grau e atividades de pouca 
complexidade. 

Parágrafo 3º - A categoria III, Técnico Administrativo de Nível Médio, reúne os 
cargos que exigem conhecimentos técnicos de segundo grau e 
atividades de média complexidade. 

Parágrafo 4º - A categoria IV, Técnico Administrativo de Nível Superior, 
compreende os cargos que exigem conhecimentos teóricos e práticos de 
nível superior, atividades e competências de maior complexidade e 
responsabilidade gerencial. 

 
Art. 22 - A tabela de salários dos funcionários ocupantes dos cargos deste Plano e 

respectiva carreira estão previstos na Tabela I.  
Parágrafo Único – A tabela de salário poderá ser revista anualmente pela 

Administração da FATEC-PR, independentemente do que venha a ser 
fixado em Convenções Coletivas de Trabalho e/ou Sentenças 
Normativas em matéria salarial, com aprovação do Conselho de 
Administração Superior da Instituição e aquiescência da entidade 
mantenedora. 

 
Art. 23 -  A remuneração dos funcionários da FATEC-PR dar-se-á de acordo com a 

tabela abaixo, tanto para fins de ingresso, quanto para promoção e 
progressão. 

 
TABELA I -  VALOR DOS SALÁRIOS DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, 

POR CATEGORIA E NÍVEIS 
CATEGORIA 
NÍVEL 

PISO 
R$ 

A B C D E F 

Aux. Serv. Gerais 1083,65 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 

Aux. Administrativo ou 
de secretaria 

1083,65 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 

Analista administrativo 1170,82 1,0000 1,0200 1,0400 - - - 
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ou de 
secretaria/atendimento 

Téc. Adm. Nível 
Técnico 

1170,82 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 1,0824 1,1041 

Assistente 
administrativo ou de 
secretaria 

1210,45 1,0000 1,1500 1,2000 - - - 

Tec. Adm. Nível 
Superior 1 

1170,82 1,000 1,0200 1,0504 - - - 

Tec. Adm. Nível 
Superior 2 

1170,82 2,2000 2,7000 2,8000 - - - 

  
Parágrafo Único:- A progressão salarial do pessoal técnico administrativo, de um 

nível para o outro, representará a multiplicação do fator estabelecido na 
Tabela I acima, pelo valor do piso da categoria correspondente. 

 
Art. 24 - Fica assegurado aos ocupantes dos diversos cargos um Prêmio de 

Qualificação Profissional, não integrante da remuneração mensal, por uma 
atualização ou por um aperfeiçoamento ou por uma especialização, a ser 
pago no mês de dezembro do ano da sua realização, desde que aprovado 
pelo Conselho de Administração Superior da FATEC-PR, segundo o perfil 
profissional e a dimensão dos eventos de qualificação profissional 
realizados, conforme a seguinte classificação: 
 
Grupo Ocupacional I – Nível Superior 
I - Os integrantes deste grupo, receberão o Prêmio de Qualificação 
Profissional, nos percentuais a seguir discriminados: 
a) Nível 1 – 20 % do salário base do respectivo cargo, por atualização de 60 
a 100 horas; 
b) Nível 2 – 30 % do salário base do cargo, por um aperfeiçoamento de 180 
horas; 
c) Nível 3 – 50 % do salário base do cargo, por uma especialização de 360 
horas ou mais.  
 
Grupos Ocupacionais II – Nível Técnico e III – Nível Administrativo 
II - Os integrantes destes grupos, receberão o Prêmio de Qualificação 
Profissional, nos percentuais a seguir discriminados: 
a) Nível 1 – 20 % do rendimento base do cargo por conclusão de curso 
superior qualquer; 
b) Nível 2 – 40 % do rendimento base do cargo por conclusão de curso 
superior afim; 
c) Nível 3 – 20 % do salário base do cargo para uma atualização de 60 a 
100 horas. 
Grupo Ocupacional – IV 
III - Os integrantes deste grupo, receberão o Prêmio de Qualificação 
Profissional, nos percentuais a seguir discriminados: 
a) Nível 1 – 30 % da remuneração base do cargo por uma atualização de 60 

a 100 horas; 
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b) Nível 2 – 60 % do salário base do cargo pela conclusão do Ensino Médio. 
 

CAPITULO VII 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Art. 25 - A avaliação de desempenho, para fins de ganhos por escolaridade, 

titulação, enquadramento e recrutamento previstos neste Plano, levará em 
conta, dentre outros, os seguintes fatores: 

 Assiduidade e Pontualidade; 

 Produtividade Funcional; 

 Qualidade de Trabalho; 

 Iniciativa; 

 Cooperação; 

 Responsabilidade e 

 Relacionamento. 
Parágrafo Único:  Na avaliação de desempenho do funcionário quando do período 

de experiência, para fins de contratação, observar-se-á o seu 
comportamento, frequência, pontualidade, disciplina, relacionamento com 
os demais, conduta pessoal e outros. 

 
CAPITULO IX 

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO 
 
Art. 26 -  Compete à Direção Geral, assessorada pela Comissão Permanente do 

Plano de Carreira, Cargos e Salários do pessoal Técnico-Administrativo a 
implantação e administração do Plano de Carreira, Cargos e Salários do 
pessoal Técnico-Administrativo da FATEC-PR. 

 
Art. 27 - A Comissão Permanente prevista no artigo anterior será integrada pelos 

seguintes membros, cujos mandatos serão permanentes: 

 Pelo Coordenador de cada curso da Instituição; 

 Pela Diretora Geral; 

 Pelo Diretor Administrativo-financeiro; 

 Por um representante da entidade mantenedora. 
 
Art. 28 - Fica instituída a Comissão Permanente do Plano de Carreira, Cargos e 

Salários do pessoal Técnico-Administrativo da FATEC-PR, com as 
seguintes atribuições: 

 acompanhar a implantação do Plano; 

 elaborar instrumentos para a definição do perfil dos ocupantes dos 
cargos; 

 elaborar o regulamento e os instrumentos da avaliação de desempenho, 
submetendo-os à apreciação do Conselho de Administração Superior da 
Instituição, para fins de ganhos e de permanência do funcionário no 
quadro de pessoal da FATEC-PR; 

 propor à Administração da FATEC-PR modificações no Plano e a revisão 
anual do mesmo; 
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 elaborar normas para o recrutamento e seleção de pessoal; 

 dirimir, junto ao Conselho de Administração Superior da Instituição, os 
casos omissos do presente Plano. 

 
Art. 29 -  O presente Plano entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2.5.2.2 Regulamento para recrutamento e seleção de funcionários técnico-
administrativos da FATEC-PR 

 
A seguir está apresentado o Regulamento para Recrutamento e Seleção de 

Funcionários Técnico-Administrativos. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUÇÃO Nº 005/2010 – CAS : REGULAMENTO PARA RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece: 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS, DAS COMPETÊNCIAS E 
PRERROGATIVAS DO PROCESSO 

 
Art. 1º Este documento tem como objetivo determinar diretrizes e estabelecer 

normas, uniformizando procedimentos para as atividades de Recrutamento e 
Seleção de técnicos administrativos e de alunos bolsistas (bolsas-trabalho) 
na Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR, a fim de garantir o 
perfeito andamento dos processos seletivos. 

 
Art. 2º O Recrutamento consiste em um conjunto de técnicas e procedimentos que 

visam atrair candidatos, potencialmente qualificados e capazes de ocuparem 
cargos técnico-administrativos. 

 
Art. 3º A Seleção é o processo pelo qual se define, dentre o universo de candidatos, 

a pessoa que melhor se enquadra nos requisitos exigidos para a vaga 
disponível. 

 
Art. 4º Cabe à Direção Geral da FATEC-PR a responsabilidade de coordenar e 

executar os processos seletivos. 
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Art. 5º Os responsáveis pelo processo de Recrutamento e Seleção devem agir de 
acordo com as políticas e os objetivos da Instituição (Missão, Visão e 
Compromisso Institucional), observando a integridade, a transparência e a 
imparcialidade do processo, evitando qualquer discriminação ou pré-
julgamento e resguardando o sigilo das informações. 

 
CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 
 

SEÇÃO I 
 

DOS CANDIDATOS, DAS VAGAS E DOS CARGOS. 
 
Art. 6º São consideradas candidatas todas as pessoas potencialmente capazes de 

desempenhar as funções previstas para cada cargo da instituição e das 
quais se tenham informações preliminares suficientes, com o intuito de 
participarem de processos seletivos, concordando assim em fazer parte do 
banco de dados da área de Recrutamento e Seleção. 

Parágrafo único O período de validade das informações a que se refere o caput é 
definido pela Direção Geral. 

 
Art. 7º A Direção Geral recebe as informações dos candidatos através do 

preenchimento de formulário específico disponível no setor, por meio do 
recebimento de currículo pessoal ou por meio eletrônico.  

§ 1º A idade mínima exigida para um candidato a qualquer vaga é de dezesseis 
anos completos, respeitando-se as determinações da CLT. 

§ 2º O candidato pode cadastrar-se a qualquer momento, através do preenchimento 
do formulário ou do envio de currículo, passando, a partir de então, as 
informações cadastradas a fazer parte do banco de dados da Direção Geral.  

§ 3º O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no 
cadastro e/ou no currículo, bem como pela atualização periódica de seus 
dados junto à Direção Geral.  

 
Art. 8º O processo de Recrutamento e Seleção é aberto a qualquer pessoa e 

considera as seguintes categorias de candidatos: 
I - externos: os que não fazem parte do quadro de funcionários da Instituição; e  
II - internos: os que fazem parte do quadro de funcionários da Instituição e almejam 

promoção ou mesmo mudança de cargo, setor, carga horária ou turno de 
trabalho. 

§ 1º No caso de contratação através de Recrutamento Interno ou Promoção, é 
vedada a participação do candidato em novos processos de seleção interna 
durante o período mínimo de doze meses. 

§ 2º Para vagas de bolsa-trabalho, o candidato deve estar regularmente matriculado 
em um dos cursos de graduação da FATEC-PR. 
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Art. 9º Para a solicitação de vagas, todos os setores devem adotar os seguintes 
procedimentos: 
I - para funcionário técnico-administrativo - encaminhar a requisição à 
Direção Geral, a fim de que este analise o pedido e proceda a descrição do 
cargo; 

II - para bolsa-trabalho - encaminhar a solicitação à Direção Geral, juntamente com a 
justificativa de contratação de bolsista para trabalho temporário. 

 
Art. 10 Para as solicitações de contratação de funcionários técnico-administrativos, 

a Direção Geral, juntamente com o setor solicitante, realiza a descrição de 
cada cargo, a partir da análise das atribuições e dos requisitos necessários 
ao desempenho da função, efetuando-se assim o enquadramento na tabela 
salarial do Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo da FATEC-
PR. 

 
Art. 11 A Direção Geral é responsável pelo encaminhamento das solicitações de 

vagas e das descrições de cargo para análise e/ou apreciação da Direção 
Administrativo-financeira.  

Parágrafo único Em caso de ampliação do quadro funcional, além do parecer 
favorável da Direção Administrativo-financeira, a solicitação de vaga deve 
ser submetida à apreciação da Entidade Mantenedora. 

 
Art. 12 Todas as solicitações de abertura de processo seletivo devem ser 

numeradas pela Direção Geral, cabendo-lhe definir as prioridades do 
processo de seleção. 

 
SEÇÃO II 

 
DA DEFINIÇÃO DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 
Art. 13 Em vagas abertas para técnicos administrativos cabe à Direção Geral 

priorizar o recrutamento interno, a fim de valorizar o quadro de pessoal da 
Instituição. 

Parágrafo único - Fica vedada a participação de técnicos administrativos quando se 
trata de solicitação de bolsa-trabalho. 

 
Art. 14 Como regra geral, antes de iniciar o processo de recrutamento interno, o 

setor solicitante, em conjunto com a Direção Geral, analisa a possibilidade 
de ocupação da vaga através da promoção de um funcionário do próprio 
setor. 

 
Art. 15 Podem participar do recrutamento interno somente os funcionários 

vinculados a FATEC-PR.  
 
Art. 16 O recrutamento externo é realizado nos casos em que não há adequação do 

perfil dos candidatos internos à vaga oferecida. 
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Art. 17 Do processo de recrutamento externo participam os demais candidatos 
cadastrados no banco de dados da Direção Geral.  

 
SEÇÃO III 

 
DA DIVULGAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Art. 18 A divulgação das vagas é feita através de anúncios, que são distintos em 

caso de processos de seleção interna ou externa.  
 
Art. 19 A divulgação da vaga é determinada pela Direção Geral de acordo com o 

grau de urgência e/ou especificidade, devendo o recebimento das 
informações dos candidatos obedecer a data limite constante dos anúncios.  

 
Art. 20 Ao realizar-se a seleção é feita em primeiro lugar a triagem que pode ser 

definida como sendo uma pré-seleção dos candidatos, com base nos 
requisitos indispensáveis estabelecidos, delimitando-se assim o universo de 
candidatos que podem participar da fase seletiva.  

 
Art. 21 A fase seletiva é a realização da seleção propriamente dita, sendo feita 

através da aplicação de avaliações, como testes específicos de 
conhecimento, realização de dinâmicas de grupo e de entrevistas 
individuais, dentre outras ferramentas de avaliação que a Direção Geral 
julgar necessárias.  

 
Art. 22 As etapas da fase seletiva são de caráter eliminatório e, como regra geral, 

seguem os seguintes procedimentos: 
I - avaliação de conhecimentos específicos através de testes definidos de 
acordo com os requisitos indispensáveis exigidos pela vaga e aplicados ao 
universo de candidatos delimitados anteriormente pela triagem; 
II - realização de dinâmicas de grupo, cujas técnicas são definidas 
previamente pelos responsáveis pela Direção Geral e objetivam identificar, 
dentre o grupo de candidatos, os mais adequados ao perfil exigido pela vaga; 
e  
III - realização de entrevistas individuais pela Direção Geral juntamente com a 
pessoa responsável  pelo setor solicitante da vaga, observando-se o seguinte: 

a) as entrevistas individuais, dependendo do grau de exigência do cargo, 
poderão ser conduzidas por um psicólogo que terá a responsabilidade 
de expedir parecer a respeito dos candidatos, em nome da Direção 
Geral;  

b) após a realização das entrevistas, os pareceres são discutidos em 
conjunto entre o setor solicitante e a Direção Geral; e 

c) cabe ao setor solicitante emitir a decisão final a respeito da seleção de 
um dos candidatos, mediante o preenchimento de um relatório de 
justificativa da contratação. 
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Art. 23 Os resultados individuais de todas as entrevistas e avaliações realizadas 
devem fazer parte do cadastro do respectivo candidato, para futuro 
aproveitamento das informações. 

§ 1º Com esse registro no banco de dados, o candidato fica dispensado de participar 
de novas provas, de dinâmicas e de entrevistas similares em um curto 
período de tempo. 

§ 2º Os testes de conhecimentos específicos são renovados a cada doze meses e 
as demais avaliações são renovadas no momento em que a Direção Geral 
julgar necessário. 

 
Art. 24 Após a divulgação do nome do candidato selecionado, os resultados das 

etapas do processo estão abertos, para consulta, sendo divulgados apenas 
ao respectivo candidato, caso este os solicite. 

 
Art. 25 Como regra geral, dentro do andamento de um processo seletivo, havendo 

necessidade de preenchimento de novas vagas na mesma função ou 
caracterizadas em um mesmo perfil, podem ser chamados os candidatos 
de outros processos, sempre que a Direção Geral julgar oportuno. 

Parágrafo único O candidato deve efetuar a comprovação de seu currículo no 
momento da entrevista individual, sempre que a Direção Geral julgar 
necessário. 

 
SEÇÃO IV 

 
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DA CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Art. 26 Após definido o candidato pela Direção Geral, a contratação deve ser 

comunicada formalmente ao Diretor Administrativo-financeiro e à Entidade 
Mantenedora, pela Direção Geral, que, a partir daí, deve comunicar a 
decisão ao candidato selecionado. 

§ 1º A Direção Geral é responsável pela comunicação entre a Instituição e o 
candidato durante todo o processo. 

§ 2º As comunicações a todos os candidatos não-selecionados que após a triagem 
passaram pelas etapas seletivas, são efetuadas no final do processo. 

 
Art. 27 Procede-se a escolha do candidato subseqüente nos seguintes casos:  

I -     em caso de não-aceitação da vaga pelo candidato selecionado;  
II -   quando o candidato selecionado for considerado inapto no exame 

médico;  
III - caso o candidato não compareça dentro do prazo estipulado, sendo 

considerado desistente; e 
IV - caso o candidato não apresente a comprovação documental de seu 

currículo, quando solicitada. 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 28 Os casos omissos nestas Diretrizes e Normas são encaminhados pela 
Direção Geral à Direção Administrativo-financeira e à Entidade 
Mantenedora. 

 
Art. 29 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.6 CORPO DISCENTE 

 

Os integrantes do corpo discente da FATEC-PR são considerados como 

sujeitos e centro do processo educativo desenvolvido, cabendo à Instituição o 

empenho para ofertar as melhores condições possíveis e necessárias à construção 

e ao aperfeiçoamento do projeto pessoal e profissional do discente. 

O acesso institucional dos discentes é efetuado mediante processo seletivo 

de admissão, conforme normas regimentais previstas no Regimento Geral da 

FATEC-PR, observada a legislação em vigor. A convocação para o processo 

seletivo é efetuada em edital publicado e com ampla divulgação institucional, por 

diferentes meios de comunicação. Não havendo o total preenchimento das vagas, 

são recebidos alunos transferidos, portadores de diploma de graduação ou 

excedentes do mesmo processo seletivo que requeiram uma re-opção de curso. 

O ato formal de ingresso ao curso escolhido e de vinculação do discente à 

FATEC-PR, conforme previsto no Regimento Geral, é efetuado na Secretaria 

Acadêmica por meio de matricula, em condições igualitárias de acesso e 

observância às normas institucionais, nos prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico, mediante requerimento devidamente instruído com os seguintes 

documentos: 

 Cópia autenticada do certificado ou diploma de curso de ensino médio, ou 

equivalente; 

 Cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio; 

 Cópia autenticada de prova de quitação com o serviço militar (do sexo 

masculino); 

 Cópia autenticada da cédula de identidade; 

 Cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento; 
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 Cópia autenticada do título de eleitor (maiores de dezoito anos); 

 Assinatura de Contrato Padrão de Prestação de Serviços Educacionais, 

nos termos da lei vigente e comum a todos os candidatos (Anexo III). 

Os registros da vida escolar do discente são realizados segundo sua 

freqüência às aulas, suas avaliações referentes à disciplina cursada e o registro de 

suas participações em atividades complementares. A freqüência e as notas são 

registradas via sistema acadêmico e impressas para fins de arquivamento. A 

FATEC-PR disponibiliza tais informações pela Internet, mediante o uso de senha. 

Os registros disciplinares são realizados em impresso próprio, no caso de 

infração ao preceituado no Regimento Geral, anexado ao prontuário do discente na 

Secretaria. Esse prontuário guarda os documentos de identificação pessoal do 

discente e os registros de seu aproveitamento acadêmico, incluindo sua grade 

curricular e todos os encaminhamentos provenientes do coordenador de curso, 

ficando arquivados na Secretaria Acadêmica. 

Ao final de cada semestre a Secretaria Acadêmica envia ao coordenador de 

curso a relação de discentes que, porventura, estejam em débito acadêmico com 

alguma disciplina, para que possam ser orientados quanto à matrícula do semestre 

seguinte.  

As matrículas são semestrais e por período, sendo possível a matrícula em 

disciplinas isoladas, desde que o aluno tenha disponibilidade de horários e conforme 

a disponibilidade de vagas. Para o trancamento do curso, o discente segue o que 

está explicitado no Regimento Interno da FATEC-PR e as datas estabelecidas pela 

Secretaria. 

Todos os registros acadêmicos são arquivados no prontuário do discente, em 

que constam dados como efetivação de matrícula, disciplinas já cursadas e em 

curso, bem como histórico escolar. Nos prontuários estão também os registros de 

trancamento de disciplina autorizados pelo coordenador do curso e o motivo pelo 

qual o discente assim procedeu. 

Nessa perspectiva, os acadêmicos recebem orientação administrativa, 

pedagógica, psicopedagógica e profissional por meio de vários procedimentos de 

orientação, acompanhamento, apoio e estímulo. Alguns desses procedimentos 

fazem parte de programas que já estão implantados ou de programas que serão 
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implantados e desenvolvidos no decorrer do próximo qüinqüênio.  

Os principais programas de apoio acadêmico, em processo de instauração, 

serão tratados separadamente nos itens seguintes: Programa de Orientação e Apoio 

ao Acadêmico, Programa de Recuperação de Conteúdos do Ensino Médio, 

Programa de Recuperação de Conteúdos do Currículo do Curso, Programa de 

Monitoria Acadêmica e Programa de Concessão de Bolsas. A instituição desenvolve 

um Programa de Acompanhamento de Egressos, de forma que passa a acompanhar 

aos alunos formados pela Instituição. No projeto pedagógico do curso esses 

procedimentos estão apresentados de forma mais abrangente e explícita. 

 

2.6.1 Programa de Orientação e Apoio ao Acadêmico 

 

O Programa de Orientação e Apoio ao Acadêmico da FATEC-PR destina-se a 

efetivar as políticas institucionais de atenção ao discente, prestando-lhe orientação e 

apoio desde o momento de seu ingresso no curso até a sua formatura.  

Tem como objetivo principal integrar plenamente o estudante na comunidade 

e na vida institucional, valorizando-o, apoiando-o e estimulando-o de forma que seu 

percurso acadêmico seja o mais consciente, harmonioso e produtivo possível. 

O Programa tem como objetivos específicos: 

 proporcionar orientação acadêmica e pedagógica; 

 promover ações de suporte, apoio e estímulo acadêmico; 

 estabelecer e manter uma sistemática eficaz de apoio pedagógico; 

 promover acompanhamento psicopedagógico e, em casos especiais, 

providenciar encaminhamentos especiais; 

 prestar orientação e apoio ao aluno em situação de risco (absenteísmo, 

baixo rendimento, iminência de jubilamento e outras); 

 promover acompanhamento sistemático da freqüência e do desempenho; 

e, 

 orientar os alunos em relação às escolhas e efetivação dos estudos 

independentes. 

No intuito de atingir seus objetivos, o Programa prevê, entre outras, ações ora 

realizadas pelas coordenações de curso: 
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 publicação do Manual Acadêmico; 

 disponibilização do Regimento Geral da Instituição; 

 divulgação de dados e informações relativos a notas e freqüência, avisos e 

editais com prontidão e de acordo com o calendário acadêmico, se for o 

caso; 

 manutenção de sistema atualizado de informações via Internet; 

 realização  de Recepção ao Calouro, com atividades orientadas, visando 

fornecer informações e orientações e promover a integração social; 

 acompanhamento do aluno em todo o seu percurso acadêmico, com 

discussões e reflexões sobre o seu desempenho, suas possibilidades e 

potencialidades e eventuais dificuldades; 

 orientação ao aluno em situação de risco (absenteísmo, baixo rendimento, 

iminência de jubilamento e outras), com os encaminhamentos que se 

fizerem necessários ou oportunos; 

 atendimento psicopedagógico por profissional habilitado; 

 orientações diversas sobre as atividades complementares, especialmente 

em relação a cumprimento de créditos e à divulgação de ofertas de 

eventos dentro e fora da Instituição; 

 orientações diversas para a realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

O Programa de Orientação e Apoio ao Acadêmico para seu desenvolvimento 

contará com o suporte direto dos seguintes membros: 

 Coordenador de Curso – atendimento e orientação dos alunos, de acordo 

com as diretrizes do Programa. 

 Secretaria Acadêmica – fornecimento de informações e orientações sobre 

registros acadêmicos, publicação de avisos e editais de interesse dos 

alunos e fornecimento de documentação solicitada, conforme normas 

regimentais. 

 Corpo Docente – acompanhamento dos alunos nas questões pedagógicas 

e em outras que possam interferir na vida acadêmica, requerendo 

orientações, sugestões ou encaminhamentos ao Coordenador de Curso. 
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 Orientação Psicopedagógica – desenvolvida por profissional habilitado, 

mediante encaminhamento via Coordenação de Curso. 

O Programa incorpora procedimentos já levados a efeito pelos cursos 

mantidos pela FATEC-PR. A Coordenação do Curso oferece atendimento 

pedagógico visando ajudar o educando em seu desenvolvimento acadêmico, 

considerando que o processo de aprendizagem é individual, intransferível, 

emocional e, portanto, ocorrendo diferentemente “em” e “para” cada aluno. Para 

tanto, a Coordenação oferece horários de atendimento aos alunos, realizando um 

trabalho individual de orientação e de apoio, com encaminhamento para 

aconselhamento psicopedagógico, quando for o caso. 

 

2.6.2 Programa de Nivelamento da FATEC-PR (recuperação de conteúdos do 

Ensino Médio) 

 

Nos seminários didático-acadêmicos realizados a cada início de período letivo 

todos os professores da FATEC-PR são orientados pelo coordenador a efetivar um 

diagnóstico complementar aos dados já obtidos no Processo Seletivo de Admissão, 

com o intuito de verificar o nível dos conhecimentos dos alunos. Esse diagnóstico 

ocorre no início do primeiro período letivo e, com base nos seus resultados, são 

levados a efeito procedimentos com a finalidade de sanar lacunas apresentadas 

pelos estudantes em relação aos conteúdos do ensino médio que se fazem 

necessários para acompanhar a disciplina. 

Os procedimentos consistem em:  

 acionamento de estratégias de recuperação em aulas previstas no plano 

curricular; 

 oferta, no decorrer do ano letivo, de aulas e cursos extracurriculares em 

horários alternativos. 

Está proposto a seguir, o Regulamento do Programa de Nivelamento da 

FATEC-PR, a ser aplicado a partir de 2013. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESOLUÇÃO Nº  001/2013 – CAS : REGULAMENTO DO  PROGRAMA DE 
NIVELAMENTO DA FATEC-PR 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO DA 
FATEC-PR, conforme a seguir. 

 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO DA FATEC-PR 

 
Finalidade 

 
Art. 1º  O Programa de Nivelamento da FATEC-PR tem por objetivo relembrar aos 

alunos calouros matriculados na IES, tópicos básicos da Matemática e de 
Português que permitam uma base mínima para estudar no nível superior e 
nivelar os conhecimentos no contexto das turmas, reduzindo dificuldades no 
desempenho dos alunos e facilitando a aprendizagem. 

 
Definição 

 
Art. 2º  O nivelamento é uma revisão de alguns itens de Matemática básica e de 

Português em nível do Ensino Médio, fundamentais para o desenvolvimento 
do acadêmico nas disciplinas que utilizam estes fundamentos. 

 
Justificativas 

 
Art. 3º O Programa de Nivelamento da FATEC-PR se justifica pelos seguintes 

motivos: 
 

a) A matemática é a base da ciência e da tecnologia e é fundamental para 
o seu desenvolvimento; 
 

b) O Português é a forma básica de representação e expressão do 
conhecimento e da comunicação no Brasil e como tal, torna-se 
necessário saber ler, escrever e interpretar corretamente os textos que 
se apresentam no dia a dia do acadêmico, em todas as disciplinas 
cursadas; 
 

c) É indispensável o conhecimento de fundamentos importantes de 
Matemática e de Português, para que o Acadêmico tenha um patamar 
mínimo de habilidades para cursar disciplinas que exijam estes 
conhecimentos;  
 

d) Na atualidade é frequente alunos ingressarem em cursos de graduação 
superior com deficiências de aprendizagem de conhecimentos, muitas 
vezes básicos de nível fundamental e médio e que resultam de diversos 
fatores e carências educacionais; 
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e) Uma parte dos ingressantes no primeiro período ficaram muito tempo 

sem estudar e precisam relembrar conceitos básicos necessários da 
Matemática e do Português. 
 

f) Por outro lado, trata-se de mais uma forma de atendimento aos alunos, 
oferecido pela FATEC-PR, que vem em benefício dos mesmos, visando 
melhorar a aprendizagem e o desempenho. 

 
Metodologia de Implementação do Nivelamento 

 
Art. 4º No primeiro dia do inicio do Programa de Nivelamento da FATEC-PR, os 

professores aplicam um “Teste de Sondagem”, abordando conteúdos 
básicos da Matemática: frações; regra de três simples; fatoração; equação 
do 1º grau;  sistema de equações do 1º grau;  Equação do 2º Grau. No caso 
de Português: Interpretação de textos, elaboração de textos e construções 
fundamentais da Língua Português. 

 
Art. 5º O “Teste de Sondagem” não recebe pontuação ou nota, apenas serve para 

indicar os itens a serem reforçados nas disciplinas de Matemática e de 
Português. Porém todos os calouros devem participar do programa, 
frequentando as aulas. 

 
Art. 6º Os conteúdos a serem trabalhados serão definidos em reunião do Colegiado 
do Curso. 
  
Art. 7º Os professores das disciplinas da área de Ciências Exatas e de Linguagens, 

ministram aos alunos o conteúdo em suas respectivas aulas, de acordo com 
os horários e ensalamentos estabelecidos, sob a forma de um “Grupo de 
Trabalho”, utilizando uma ementa e material de apoio próprio (livro texto ou 
apostila). Para tal, a biblioteca da FATEC-PR possui vários exemplares de 
livros de Matemática e Português, em nível de Ensino de 2º grau.  

 
Art. 8º Nas aulas das demais disciplinas, caso seja possível, os professores tiram 

dúvidas sobre os conteúdos ministrados ou acompanham o andamento dos 
alunos nas pesquisas e solução dos exercícios. 

 
Art. 9º No último dia Programa de Nivelamento será aplicada um novo teste 

avaliativo, desta vez abordando os tópicos trabalhados durante o programa. 
 
Art. 10  Para fazer o teste, o calouro não pode utilizar calculadora e nem consultar o 

material e nota obtida no teste será considerada como parte da média dos 
trabalhos realizados para compor a nota do 1º bimestre nas disciplinas da 
área de Exatas e de Linguagens. 

 
Art. 11 Os acadêmicos que faltarem ao teste avaliativo do nivelamento ficam com a 

nota zero na nota resultante e não haverá segunda chamada. 
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Duração e Professores Envolvidos no Nivelamento 
 
Art. 12 O Programa de Nivelamento terá a duração de 5 dias letivos, iniciando no 2º 

dia de aula do bimestre. 
 
Art. 13 Participam do Programa de Nivelamento todos os professores que ministram 

aulas no 1º período dos cursos envolvidos. 
 

Considerações Finais 
 
Art. 14 Os Planos das Disciplinas do 1º período devem considerar o Programa de 

Nivelamento. 
 
Art. 15 O Colegiado do Curso e o NDE – Nucleo Docente Estruturante podem definir 

e oferecer outras formas de Programas de Nivelamento para atender 
aspectos específicos identificados durante o curso (Por exemplo: provas do 
ENADE). 

 
Art. 16 Os casos omissos no presente documento são resolvidos pela Coordenação 

do Curso em entendimento com a Direção Geral.  
 
Art. 17 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.6.3 Programa de Recuperação de Conteúdos dos Currículos dos Cursos 

 
O entendimento da avaliação da aprendizagem do aluno como processo não 

apenas somativo e classificatório, mas também e principalmente como diagnóstico e 
formativo, implica em oferecer oportunidades de recuperação dos conteúdos 
desenvolvidos na programação curricular. Em geral, no decorrer das aulas normais o 
professor aciona procedimentos visando à realimentação da aprendizagem, com 
base nos dados fornecidos pelas provas e outros instrumentos de avaliação. 

Em certos casos são acionadas estratégias especiais, como atendimento 
individual, cursos de extensão, cursos especiais, programas de recuperação de 
estudos e encaminhamento à orientação acadêmica. 

 
2.6.4 Programa de Monitoria Acadêmica 

 
A FATEC-PR manterá, sob amparo regimental, um Programa de Monitoria 

Acadêmica, fundamentado na concepção de monitoria como atividade formativa e 
enriquecedora do processo ensino-aprendizagem, resultando em benefícios tanto 
para os acadêmicos, como para os docentes. 

 
2.6.5 Programa de Concessão de Bolsas e Auxílios Especiais 

 
A FATEC-PR possui uma política consolidada de concessão de bolsas e de 
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auxílios especiais com base nos seguintes pontos: 
 Concessão de bolsas de estudo, sob a forma de descontos de 10% a 40% 

nas mensalidades. Os critérios para a seleção de bolsistas devem 
considerar a situação financeira do aluno e seu mérito acadêmico, a ser 
avaliado pelo desempenho no teste seletivo e pelo histórico escolar do 
candidato. 

 Concessão de bolsas-monitoria, também sob a forma de descontos nas 
mensalidades e em perfeita consonância com o Regulamento do 
Programa de Monitoria Acadêmica. 

 Concessão de bolsas de iniciação científica e extensão, sob a forma de 
descontos na mensalidade escolar, variando de curso para curso. 

 Concessão de Bolsa notebook, equivalendo ao desconto de 10% na 
mensalidade, para que o aluno possa adquirir o seu notebook, 
obedecendo ao regulamento do programa. 

 Concessão de Bolsa Convênio, equivalendo ao desconto de 10% a 15% 
na mensalidade, para que o aluno oriundo de empresas conveniadas com 
a IES. 

 Além da possibilidade das bolsas oferecidas pela IES, ainda existe a 
possibilidade de utilização do PROUNI e FIES. 

 
Entre as ações estratégicas estabelecidas para o quinquênio está o 

incremento da política de bolsas. 
 

2.6.6 Programa de Acompanhamento de Egressos 
 
A FATEC-PR mantém o acompanhamento de egressos estabelecendo 

vínculo com os egressos de seus cursos por meios eletrônicos e encaminhamento 
de convites para eventos e cursos realizados na FATEC-PR. 

A manutenção da interação dos alunos com a FATEC-PR resulta em 
benefícios ao seu Programa de Acompanhamento e Avaliação Institucional, 
fornecendo dados importantes para a verificação do nível de acerto da formação 
profissional que está oferecendo a seus alunos. Eventualmente, a IES encaminha, 
por meio eletrônico, questionários para que os egressos respondam. 

Em compensação, a FATEC-PR proporciona oportunidades ao egresso de 
continuar a usufruir do meio acadêmico. Todos são estimulados, por diversas 
maneiras, a continuar fazendo parte da comunidade acadêmica. Suas contribuições 
são valorizadas, inclusive com medidas de incentivos e apoio, como o uso de 
biblioteca e laboratórios, participação em projetos de pesquisa e extensão, auxílio 
para publicações de trabalhos, descontos em cursos e eventos pagos, ou ainda o 
direito de participar em eventos gratuitos. 

A Instituição pretende manter também serviços de orientação e apoio para 
obtenção de empregos, mantendo banco de currículos e auxiliando na sua 
divulgação, quando houver interesse da parte do egresso. A FATEC-PR 
proporcionará estudos e análises sobre as relações entre seus cursos e a questão 
da empregabilidade, sempre procurando acompanhar as evoluções do mercado de 
trabalho. 

A Instituição oferecerá ambientes virtuais para apoiar a aprendizagem e o 
intercâmbio de informações e de conhecimentos, como e-mail, sistema de controle 
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acadêmico que permite enviar mensagens para as turmas de alunos e uma home 
page para comunicação com de alunos e egressos. Igualmente estimulará a criação 
de grupos de estudos que poderão ter a colaboração de docentes e alunos 
matriculados. 

Assumido como compromisso institucional importante, o oferecimento de um 
Programa de Educação Continuada proporcionará oportunidades de 
aprofundamento e atualização de estudos nas áreas do curso oferecido ou em áreas 
correlatas. Com a velocidade das transformações do mundo contemporâneo, a 
formação não se encerra no momento da conclusão do curso de graduação, 
tampouco o compromisso das instituições de ensino pode se limitar à formação 
inicial. 
 
2.6.7 Representação Discente nos Órgãos Colegiados 

 
A representação discente nos órgãos colegiados é garantida no Regimento 

Geral da FATEC-PR: 
 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 
Artigo 6º O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal é constituído: 
I - pela Diretora Geral, sua presidente; 
II - por um representante da Mantenedora; 
III - pelos Diretores Acadêmico, Administrativo-financeiro e de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; 
IV - pelo Coordenador de cada curso; 
V - por um representante dos docentes de cada curso, indicado por seus pares; 
VI - por um representante discente; 
VII - por um representante da comunidade, escolhido pela Mantenedora; 
VIII - pelo Secretário Geral, como secretário do colegiado. 
§ 1º Os representantes indicados nos itens IV, V e VII têm mandato de 02 (dois) 
anos permitida a recondução. 
§ 2º O representante discente deve ser escolhido entre os alunos regularmente 
matriculados e freqüentes às disciplinas dos cursos de graduação da FATEC-PR, na 
forma da lei e seu mandato é de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 
 
2.7 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
  

A seguir, é apresentado um dos modelos de minuta do contrato de serviços 
educacionais a ser firmado entre instituição e aluno ou seu representante legal: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Contrato nº___________________________ 
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS , de um lado A FACULDADE  DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - FATECPR, 
mantido pela ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA. (“ETC”) inscrita no C N PJ..M F. sob 
nº 04.972.854/0001-90,  com sede na Rua Itacolomi, 450, Portão – CEP 81070-150, na Cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada Contratada neste ato representada pelo seu 
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representante legal e de outro lado o ALUNO, já qualificado no requerimento de matrícula apenso, 
ou o responsável legal, doravante denominado Contratante, tem entre si, como justo e contratado, o 
seguinte:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO - O objeto do presente contrato é a 
prestação de Serviços Educacionais pela FATECPR, em favor do aluno devidamente identificado no 
requerimento de matrícula, que fica fazendo parte integrante deste instrumento, onde consta 
expressamente o curso escolhido, o semestre a que se refere a matrícula, o período, dias e horários 
das aulas que neste ato requer e o seu deferimento  que dará efeito jurídico ao mesmo, nos termos: 
do Regimento Escolar; das disposições do Artigo 206, Incisos l e III e Artigo 209 da Constituição 
Federal; do Código Civil Brasileiro, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); da Lei. 
9.870, de 23 de novembro de 1999, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n.º 2173-
24. de 23 de agosto de 2001, ou de outro diploma legal que, ulteriormente, vier a disciplinar a fixação 
dos encargos.  
§1º - O Curso Superior em Tecnologia está dividido em semestres, sendo que ao final de cada 
semestre, é obrigatória a rematrícula para continuidade regular do mesmo em semestre 
subseqüente, isto, sem acarretar despesas para o Contratante. 
§2º - O requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e deferimento, após 
certificação, pelo Departamento Financeiro, de que o Contratante encontra-se quite com suas 
obrigações financeiras decorrentes de parcelas anteriores e das previstas para pagamento no ato da 
matricula, pertinentes ao semestre a ser cursado. 
§3º  - O  presente Contrato somente terá validade com o deferimento expresso e formal da 

matrícula.  
§4º - O aluno beneficiado estará sujeito às normas do Regimento Escolar cujas determinações 
integram o presente instrumento para aplicação subsidiária e em casos omissos. 
§5º - Não estão incluídos neste acordo os serviços especiais de recuperação, reforço, taxas, 
emolumentos e o material didático de uso individual do aluno.  
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO - O  aluno, como  contraprestação   pelos  
serviços   educacionais, pagará R$_____________________, valor referente ao Curso Tecnólogo 
em _______________________________________________________, 1º semestre. O pagamento 
poderá ser feito à vista (   ) ou parcelado (  ) em até ____ vezes no valor de R$ ________________ 
cada parcela, referente aos meses de _____________ a ______________ de _________, relativo a 
________horas de estudo, com vencimento no dia _____ de cada mês. O número de parcelas 
poderá ser maior que o número de meses estudado, dependo do parcelamento escolhido. 
§1º - Este valor é fixado nos termos da legislação vigente. Ocorrendo a exigibilidade de novos 
tributos e/ou taxas, durante a vigência deste Contrato, tais custos serão repassados imediatamente 
para o valor ora fixado.  
§2º - Será preservado o equilíbrio contratual, caso qualquer mudança legislativa ou normativa, 
convenção coletiva ou dissídio alterem a equação econômico-financeira do presente contrato.  
§3º - Em caso de matrícula a destempo, se deferido o pedido, serão feitos os pagamentos das 
parcelas já vencidas no ato da matrícula. 
§4º - Na falta de pagamento de qualquer parcela até o respectivo vencimento, a contratada poderá 
optar: 
a) – pela rescisão contratual, independente da exigibilidade do débito vencido e do devido após 90 
dias do mês da efetivação; 
b) – pela emissão de duplicatas de prestação de serviços, nos termos do artigo 20 da Lei 5474/68, 
sem prejuízos dos demais encargos previstos no contrato, ou, outro título que entender de direito, 
conforme previsão do artigo 7o  do Código de Defesa do Consumidor; 
c) – pela contratação de empresa especializada para proceder a cobrança do débito, de forma 
amigável ou judicial, independente da adoção das medidas acima, cabendo ao Contratante arcar 
com as despesas e honorários advocatícios decorrentes.  
§5º- Qualquer abatimento, desconto ou redução nos valores das parcelas constitui mera liberalidade 
da Instituição, podendo ser suprimido a qualquer tempo, não acarretando nenhum direito adquirido 
do contratante.  
§6º Tem ciência, neste ato, o Contratante que, em caso de inadimplência das parcelas ou quaisquer 
obrigações de pagamento decorrente desse contrato por 30 (trinta) dias ou mais. Poderá ser este 
fato comunicado ao cadastro de consumidor legalmente existente para registro nos termos do artigo 
43, §2º da Lei 8.078 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
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§7º - Em caso de falta de pagamento no vencimento, o aluno perderá o direito ao desconto para 
pagamento pontual. O valor será acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) e juros legais 
de mora de 1 % (hum por cento) ao mês. 
§8° O aluno que não estiver em dia com os pagamentos do semestre contratado não terá direito à 
inscrição em outros semestres. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DISCUSSÃO JUDICIAL - Em caso de discussão judicial sobre o 
presente Contrato, o aluno continuará pagando o valor acordado até decisão final, quando será 
indenizado do que houver pago indevidamente, se for o caso.  
CLÁUSULA QUARTA: DA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DO ALUNO - A Contratada, livre de 
quaisquer ônus para com o Contratante/Aluno, poderá utilizar-se de sua imagem para fins exclusivos 
de divulgação da Escola e suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto à 
Internet, jornais e todos os meios de comunicação públicos ou privados. O aluno autoriza neste 
contrato a utilização de seu nome em materiais de divulgação. 
 § único - Em nenhuma hipótese, poderá a imagem ou nome serem utilizados de maneira contrária a 
moral ou aos bons costumes ou à ordem pública.  
CLÁUSULA QUINTA: DA VALIDADE DO CONTRATO - O presente Contrato é valido no período 
compreendido entre a data da assinatura do contrato e a quitação plena do mesmo, podendo ser 
rescindido pelas partes, nas seguintes hipóteses:  
a) por parte do aluno, mediante preenchimento obrigatório do requerimento formal, devidamente 
protocolado, decorrente de trancamento, cancelamento ou transferência, com todas as parcelas 
pagas até que os valores  referentes ao modulo estudado estejam quitados; ou 
b) por parte da FATECPR, em decorrência de infração regimental, situação em que, da mesma 
forma, as parcelas deverão ser quitadas até a data da comunicação ao aluno. 
§ único - O não comparecimento do aluno às aulas não dá direito à recusa de pagamento das 
parcelas correspondentes aos meses de vigência do presente Contrato. 
CLÁUSULA SEXTA: DO AFASTAMENTO DO ALUNO - Se cancelamento, trancamento ou a 
transferência para outra instituição de nível superior, deverá ser formalizado antes do início das 
aulas, a Contratada exime-se de qualquer abatimento, desconto ou redução nos valores das 
parcelas, e caso isso ocorra constitui mera liberalidade da Instituição, podendo ser suprimido a 
qualquer tempo, não acarretando nenhum direito adquirido do contratante. 
§ único - Após o início das aulas, o aluno se obriga ao pagamento do valor da(s) parcela(s) 
referentes ao semestre estudado. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ASSINATURA DO CONTRATO - Ao firmar o presente, as partes 
declaram ter conhecimento prévio das regras ora estabelecidas e aceitam todas as determinações 
do Regimento Escolar da FATECPR e as demais obrigações constantes na legislação de ensino, 
ainda, as emanadas de outras fontes legais, desde que regulem supletiva e supervenientemente a 
matéria. 
§ único - Se o aluno for menor púbere, o assistente legal, que também assina o presente, declara 
que tomou conhecimento do requerimento de matrícula a ser assinado pelo aluno, seu assistido, e 
que presenciou a assinatura deste Contrato.  
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO CONTRATUAL -   Caso o contrato seja rescindido pelo 
contratante, nos casos referidos na cláusula sexta, antes do término do curso, o contratante deverá 
pagar pelo montante de  horas contadas até  a  data  da  sua  solicitação  formal, acrescido  de  
multa  de  rescisão  contratual  de  10% do  valor das parcelas vincendas e ressarcidas, 
(considerando-se  o valor de cada parcela estipulado em contrato). 
CLÁUSULA  NONA:  DO MATERIAL DIDÁTICO -  O material didático não está  incluso no valor do 
curso, mas, a critério da diretoria, poderá vir a ser ofertado.  
§1° Nos casos em que o material didático for ofertado pela escola, o mesmo será entregue a partir 
do primeiro dia de aula. 
§2° Os materiais, livros, apostilas ou acessórios que poderão ser fornecidos pela escola não poderão 
ser reproduzidos, armazenados ou transmitidos sob qualquer forma (fotocopiada, gravada ou 
mecânica) sob pena de punições na forma da lei de direitos autorais e sujeito a cancelamento deste 
contrato.  
§3° Em caso de desistência do curso, o aluno pagará, integralmente, pelo material didático. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO - Fica eleito o foro da Cidade de Curitiba, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam surgir na execução 
do presente Contrato.  
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para 
que se produzam todos os efeitos legais. 

Curitiba _______ de  _____________________ de _________ 

 
 
_________________________________________     ___________________________________  
ALUNO(A)                       FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA -
FATECPR 
NOME LEGÍVEL:                
RG:                 
CPF: 
 
_________________________________________   (1)________________________________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL                                                                                         TESTEMUNHA 
NOME:               
RG:             
CPF                                                                               (2)_________________________________________ 
                         TESTEMUNHA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.8 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO INTERNO DE ESTUDOS FATEC-PR 

 

 A Faculdade de Tecnologia de Curitiba, na intenção de contemplar o maior 

número possível de potenciais estudantes, sugere a implantação do projeto a seguir, 

como forma de minimizar as dificuldades de tantos que não possuem condições 

econômico-financeiras de cursar uma graduação. O PROFIN é um mecanismo de 

financiamento interno, tido como uma das formas de os menos favorecidos 

conquistarem a oportunidade de permanência no ensino superior. 

 A implantação desta modalidade de financiamento fica condicionada à análise 

e parecer da Direção Administrativo-financeira. 

 

1. DENOMINAÇÃO 

 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO INTERNO DE ESTUDOS - PROFIN 

 

2. OBJETIVOS 

 

 atender a uma determinada parcela do corpo discente com um plano de 

financiamento de parte das mensalidades escolares; 

 possibilitar que alunos com dificuldades financeiras dêem continuidade 

nos estudos; 
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 inibir substancialmente as decisões por evasão, oriundas de situação 

financeira desfavorável; 

 consolidar o aspecto social da instituição, agregando a proposta ao 

cumprimento da sua função social de contribuir para a formação de uma 

sociedade menos excludente; 

 reforçar os níveis de motivação entre alunos, funcionários e professores, 

que presenciarão menos casos de inadimplência, trancamento e evasão e, 

conseqüentemente, turmas mais consistentes e melhores perspectivas 

futuras; 

 reduzir os índices de inadimplências, trancamentos e de evasões na 

FATEC-PR. 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

  

Os altos índices de evasão escolar, percebidos em praticamente todas as 

instituições de ensino superior, são oriundos de uma realidade econômica 

desfavorável que incide sobre toda população. 

 O mercado de trabalho, cada vez mais exigente, conclama pela oferta de 

profissionais qualificados e estes, por sua vez, anseiam por uma oportunidade de 

qualificação profissional pela realização de um curso superior. Entretanto, deparam-

se com uma situação de impossibilidade proveniente dos baixos rendimentos do 

trabalhador e do elevado custo de vida da economia brasileira. 

 Assim, temos um mercado cobrando a presença de profissionais qualificados 

e um universo de potenciais profissionais sem condições de qualificarem-se para 

atender a esta demanda, por falta de condições financeiras para ingresso no nível 

superior, já que as vagas no sistema público são extremamente limitadas perante 

um número tão grande de egressos do ensino médio. 

 Resta, com isto, às IES do sistema privado, criarem mecanismos que 

possibilitem ao menos a uma parte destes desfavorecidos ingressarem e 

permanecerem no ensino superior. 

 Em uma análise menos criteriosa da situação das IES, pode-se afirmar que 

não deixa de ser atrativa a idéia de manter o aluno custeando 50% de seus estudos 
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ao invés que mantê-lo em inadimplência total ou ainda perdê-lo definitivamente por 

um ato de trancamento de matrícula ou desistência. Ressalte-se ainda que o 

potencial desistente permanecerá na instituição “somando-se” aos demais  como 

agente multiplicador do marketing interno e externo da instituição e deverá ainda 

proporcionar receita para a escola, mesmo depois de formado, quando do início do 

pagamento dos percentuais financiados. 

 Em outras palavras, o custo da inadimplência total somado ao custo material 

e moral dos trancamentos e das evasões pode ser considerado mais 

comprometedor que o custo de um programa de financiamento interno bem 

estruturado e seguro. 

 Assim, entende-se que o projeto em questão só tem a contribuir para a 

instituição, pois além de minimizar um problema econômico e social da escola, não 

agrega fatores comprometedores do processo de desenvolvimento da mesma, ou 

seja, se a FATEC-PR, mesmo com elevados índices de inadimplência, trancamentos 

e evasão, continua existindo e demonstrando capacidade de consolidar-se, muito 

mais confirmaria estas perspectivas se reduzisse estes índices negativos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 DOS PERCENTUAIS E VALORES 

 

 Fica estabelecido para o PROFIN o limite máximo de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) por ano letivo, cabendo aos interessados candidatarem-se às 

bolsas de financiamento que, somadas, atinjam a este limite. (Ver item 4.3). 

 A Instituição estabelece as seguintes escalas de percentuais a serem 

financiados pelo PROFIN, em conformidade com os índices de adequação que cada 

candidato obtiver em seu cadastro pessoal junto ao programa: 

 

 

 

GRAU DE 
ADEQUAÇÃO 
CADASTRAL 

PERCENTUAL 
DE 

FINANCIAMENTO 
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0 0,00 (Cadastro não aprovado) 

1 30,00 % (trinta por cento) 

2 50,00 % (cinqüenta por cento) 

3 70,00 % (setenta por cento) 

 
 O enquadramento do candidato nos graus 0, 1, 2 ou 3, se dará através da 

análise cadastral a ser realizada por uma comissão especialmente designada para 

este fim, sendo que do parecer final desta comissão não caberá recurso. 

 O financiamento do PROFIN não contempla mensalidades vencidas em 

períodos anteriores. Destina-se exclusivamente ao período letivo em andamento e 

subsequentes, na ocasião da inscrição. 

 

4.2 DOS PRAZOS E PERÍODOS 

  

Fica estabelecida a data de 20 de fevereiro como limite para as inscrições no 

PROFIN. 

 Após a aprovação do Cadastro, o aluno e seu fiador assinarão o contrato de 

financiamento, bem como os demais documentos pertinentes ao processo, sendo-

lhe assegurada a entrega de uma cópia dos mesmos. 

 A aprovação do cadastro para o PROFIN implica em abatimento imediato 

desde a primeira mensalidade do período e conseqüentes descontos nas 

mensalidades vincendas. No caso de haver uma ou mais mensalidades já quitadas 

na ocasião da aprovação, os valores correspondentes ao percentual financiado 

serão abatidos nas mensalidades seguintes. 

 Serão abertas duas modalidades de financiamento quanto a prazos e 

períodos: 1ª) o aluno financia um ou mais semestres letivos, optando por tantos 

quantos financiamentos julgar necessário e 2ª) o aluno financia todos os períodos 

restantes até sua formatura. 

 O aluno que optar pela 1ª modalidade e for aprovado no PROFIN deverá 

proceder a oficialização do seu financiamento único, até o dia 05 de março de cada 

ano. 

 O aluno que optar pela 2ª modalidade e for aprovado no PROFIN deverá 

proceder a renovação do financiamento a cada ano letivo, devendo atualizar seu 

cadastro e aguardar novo processo de análise. 
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 Nesta 2ª modalidade, é facultado ao aluno candidatar-se ao financiamento de 

um determinado semestre letivo e interromper o processo se assim desejar, 

podendo candidatar-se em períodos posteriores a nova solicitação de financiamento. 

Tal dispositivo leva em conta o fato de que pode haver, para o aluno, condições 

desfavoráveis em um determinado período e regularidade de condições em 

período(s) posterior(es), o que possibilitaria ao aluno arcar com as mensalidades 

integralmente, suspendendo o financiamento nesta fase. 

O PROFIN só poderá ser pleiteado para o período mínimo de um semestre 

letivo, não sendo permitida a solicitação de financiamento para frações do período 

letivo, como por exemplo, para dois ou três meses. 

 

4.3 DAS VAGAS 

  

Conforme determinado anteriormente, a quantidade de vagas disponíveis 

limita-se ao valor total de financiamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por 

ano letivo, ou seja, no momento em que a soma de todas as solicitações de 

financiamento aprovadas atingirem este valor, encerra-se automaticamente a oferta 

das bolsas de financiamento. 

 No caso de haver quantidade excedente de cadastros aprovados e que 

excedam ao valor acima, será utilizado como critério de desclassificação, o de 

ordem decrescente de data e horário de inscrição, prevalecendo a ordem de 

desclassificação do último para o primeiro inscrito. 

 

TABELA DE ENQUADRAMENTO E QUANTIDADE DE VAGAS POR FAIXA 
GRAU DE 

ADEQUAÇÃO 
CADASTRAL 

PERCENTUAL 
DE 

FINANCIAMENTO 

LIMITE 
DE 

VAGAS 

0 0,00 (zero) cadastro não aprovado 0 

1 30,00 % (trinta por cento) 10 

2 50,00 % (cinqüenta por cento) 15 

3 70,00 % (setenta por cento) 5 

TOTAL DE VAGAS 30 

 
 
QUANTIDADE DE VAGAS EM 4 ANOS 

ANO 

VAGAS ACUMULADAS 

Inscritos 
1º ano 

Inscritos 
2º ano 

Inscritos 
3º ano 

Inscritos 
4º ano 

Inscritos 
5º ano 

... 
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2008 30 - - - - - 

2009 30 30 - - - - 

2019 30 30 30 - - - 

2011 30 30 30 30 - - 

2012 - 30 30 30 30 - 

2013 - - 30 30 30 30 

2014 - - - 30 30 30 

2015 - - - - 30 30 

... - - - - - 30 

 
 Entende-se que a partir do nono semestre, com a formatura dos alunos que já 

cursaram os oito semestres letivos e a conseqüente interrupção do processo de 

financiamento, a quantidade de vagas não exceda ao total de 120, ou seja, o 

número máximo de vagas para financiamento, a partir do 5º ano, será sempre de 

120. 

 

4.4 DOS CANDIDATOS 

 

 O PROFIN destina-se única e exclusivamente aos alunos regularmente 

matriculados nos cursos da FATEC-PR. 

 Todo aluno que pleitear o PROFIN deverá comprovar, através da 

apresentação de documentos e elaboração de cadastro, sua impossibilidade 

financeira de arcar com os valores das mensalidades escolares. 

No ato de sua inscrição, o candidato deverá preencher o Cadastro para 

Financiamento PROFIN e apresentar os documentos abaixo descritos, sob pena de 

ter sua inscrição indeferida: 

1) Declaração de Regularidade junto à Secretaria Geral da FATEC-PR (esta 

declaração visa informar da regularidade do aluno em termos de 

documentação junto à secretaria geral, bem como de sua regularidade de 

matrícula e realização de disciplinas). 

2) Comprovante de residência (aluno e fiador) 

3) Comprovante de Rendimento (aluno e fiador) 

4) Formulário de Cadastro devidamente preenchido 

5) Declaração de Imposto de Renda 

 

4.5 DA CONTRATAÇÃO 
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 A critério do aluno, poderá ser indicado como contratante do PROFIN, o pai, a 

mãe ou ainda o cônjuge do mesmo, ficando o aluno como beneficiário do processo e 

o contratante como responsável pelo cumprimento das condições contratadas. 

 A opção pela contratação através de uma das pessoas acima indicada não 

exime o contratante de apresentar avalista para fiança do contrato de financiamento. 

O cônjuge do avalista assinará em conjunto toda documentação oriunda do 

PROFIN. 

 

4.6 DOS PAGAMENTOS 

 

Concluído o curso, em ato de colação de grau, o graduado iniciará no mês 

subsequente o pagamento das parcelas objeto do(s) financiamento(s) realizado(s) 

no PROFIN. 

Os valores e vencimentos das parcelas constarão, obrigatoriamente, do(s) 

Contrato(s) assinado(s) a cada período em que tenha sido solicitado o respectivo 

financiamento. 

 A quantidade de parcelas a serem quitadas após a conclusão do curso deve 

equivaler exatamente à quantidade de mensalidades que foram objeto do PROFIN 

no transcorrer do curso, ou seja, a título de exemplo, se o aluno financiou o 

equivalente a dezoito mensalidades, deverá quitar junto à instituição, após sua 

formatura, dezoito parcelas no valor equivalente ao percentual financiado 

anteriormente, devendo este percentual ser aplicado sempre à mensalidade que 

estiver vigorando por ocasião do início dos pagamentos. Em outras palavras, o aluno 

que haja financiado 50 % das mensalidades de três semestres, pagará à instituição, 

após sua formatura, mais três semestres, ou seja, dezoito parcelas de 50 % da 

mensalidade que estiver sendo praticada à época dos pagamentos, no mesmo curso 

em que se formou. Isto implica na não cobrança de juros sobre os valores 

financiados, praticando-se única e exclusivamente, a atualização do valor das 

prestações, pela correção que a instituição aplicar nos valores das mensalidades 

vigentes. 

 Como forma de facilitar o processo de quitação das prestações do 

financiamento, a instituição abre duas formas de pagamento: 
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a) emitem-se boletos bancários, a serem enviados pelo correio para o 

endereço do devedor. Comprovado o pagamento da parcela, a nota promissória 

correspondente será enviada ao mesmo endereço, juntamente com o boleto 

bancário da parcela seguinte e assim sucessivamente, até a conclusão do processo. 

b) o devedor comparece à sede da instituição, efetua o pagamento e retira a 

nota promissória correspondente. 

 

4.7 DAS GARANTIAS 

 

A título de fiança do contrato de financiamento do PROFIN, o aluno deverá 

apresentar avalista. Na ocasião da assinatura do contrato, aluno e fiador(es) 

assinarão notas promissórias equivalentes a cada parcela ou, a critério do aluno e 

do(s) fiador(es), uma única promissória no valor total, a ser resgatada no ato da 

quitação da última parcela. 

Em nenhum momento do percurso acadêmico do aluno e mesmo após sua 

formatura, será negada a entrega de documentos acadêmicos pertinentes ao curso, 

tais como diploma, declarações, etc., que venham a ser requeridos pelo mesmo. 

O Contrato de Financiamento deverá contemplar em suas cláusulas, todos os 

critérios a serem vivenciados pelas partes, as quais, em comum acordo, assinarão o 

mesmo na presença de testemunhas. 

No caso de trancamento da matrícula, o aluno inicia o processo de quitação 

do(s) financiamento(s) até aquele período realizado(s). 

Da mesma forma, no caso de desligamento do curso por motivo de 

desistência (desligamento formal) ou abandono (desligamento informal), o aluno 

iniciará o pagamento das parcelas correspondentes, sendo que tais critérios 

constarão do Contrato firmado entre as partes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Dado ao fato de poder-se atingir elevados índices de inadimplência, aliado a 

condições desfavoráveis de muitos alunos que enfrentam grande dificuldade para 

manter em dia seus compromissos com a FATEC-PR, o que, de certa forma 
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alimenta um clima negativo no ambiente acadêmico, propõe-se a adoção deste 

projeto a título emergencial, com vistas a amenizar tais condições de dificuldades 

para todos os envolvidos, tanto acadêmicos, quanto funcionários e professores. 

 O processo prevê mecanismos de segurança para a instituição em termos de 

suporte documental (contrato, aval, promissórias, boletos bancários), os quais 

configuram-se como instrumentos de execução, em eventuais casos de 

descumprimento por parte do devedor. 

 Ainda, conforme explicitado anteriormente, a instituição possibilita a 

permanência do aluno inadimplente ou potencial desistente, propiciando com isto 

uma realidade acadêmica mais volumosa e, conseqüentemente, mais desafiadora e 

motivadora, reforça ainda mais sua principal característica de instituição 

confessional, enaltecendo o cumprimento de seu papel social, por participar 

enfaticamente da formação de uma sociedade menos excludente e ainda 

consolidada a possibilidade de ter este ativo financeiro mais perto da realização em 

caixa (haja visto que perder o aluno ou mantê-lo em inadimplência implica em 

comprometimento mais sério das receitas). 

 Com tais considerações, esta coordenadoria propõe, então, a análise 

conjunta do projeto em questão, juntamente com outros órgãos da FATEC-PR e a 

implementação do mesmo que, conforme demonstrado, já demonstra plena 

viabilidade tanto social quanto econômica para a instituição. Obviamente que o 

departamento jurídico deve ser acionado para não somente depurar os critérios 

constantes do projeto, como também para elaborar um contrato que atenda de forma 

inteiramente segura aos requisitos mínimos de segurança do processo de 

financiamento PROFIN. 

 Vale ressaltar que a FATEC-PR também estará cadastrada como integrante 

dos sistemas PROUNI e FIES, os quais são outras formas de contribuir para que a 

parcela menos favorecida da sociedade encontre uma oportunidade de freqüentar 

um curso superior neste país de tantas desigualdades sociais. 

 
 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO INTERNO DE ESTUDOS - PROFIN 
FICHA DE CADASTRO E INSCRIÇÃO 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
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Aluno(a): 
 

Curso: 
 

Matrícula no Período: (     ) 1º - (     ) 2º - (     ) 3º - (     ) 4º - (     ) 5º - (     ) 6º - (     ) 7º - (    ) 8º 

Valor da Mensalidade: 
                          R$ _____________________ 

Percentual a ser Financiado: 
(     ) 30%            (     ) 50%            (     ) 70% 

 
Dados Sócio-econômicos 

Quantidade de membros na família: 
 

Renda Familiar Mensal: 
 

O candidato esta empregado?     (     ) Sim   -   (     ) Não 

Tem despesas com doença grave no Grupo Familiar?  (     ) Sim   -   (     ) Não 
Qual? 
 

Residência: (     ) própria   -   (     ) alugada   -   (     ) financiada 

Valor mensal com aluguel ou financiamento: 
                                                                       R$ 

O candidato mora com o Grupo Familiar?     (     ) Sim   -   (     ) Não 
                                               Se não, qual a despesa com Moradia: R$ 

 
A seguir, o aluno indicará o(a) CONTRATANTE para o PROFIN: 

Nome: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

RG Nº: UF: 
 

CPF: 

Estado Civil: 
(     ) Casado(a)   -   (     ) Solteiro(a)   -   (     ) Divorciado(a)   -   (     ) Viúvo(a)   -   (     ) Outro 

Possui imóvel registrado?   (     ) Sim   -   (     ) Não 
Nº do Registro e Cartório:. 

 
 

Possui veículo?   (     ) Sim   -   (     ) Não 
Marca:                                                              Ano:                             Modelo:. 

O veículo está alienado?   (     ) Sim   -   (     ) Não 
Placas:. 

 
DADOS PROFISSIONAIS 

Trabalha na Empresa: 
 

Cargo Ocupado: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
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Valor do Rendimento Mensal: 
                                  R$ _________________ 

Outros Rendimentos: 
                              R$ ___________________ 

 
CÔNJUGE DO(A) CONTRATANTE 

Nome: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

RG Nº: UF: 
 

CPF: 

 
DADOS PROFISSIONAIS CÔNJUGE DO(A) CONTRATANTE 

Trabalha na Empresa: 
 

Cargo Ocupado: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

Valor do Rendimento Mensal: 
                                  R$ _________________ 

Outros Rendimentos: 
                              R$ ___________________ 

 
A seguir, o aluno indicará o(a) AVALISTA para o PROFIN: 

Nome: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

RG Nº: UF: 
 

CPF: 

Estado Civil: 
(     ) Casado(a)   -   (     ) Solteiro(a)   -   (     ) Divorciado(a)   -   (     ) Viúvo(a)   -   (     ) Outro 

Possui imóvel registrado?   (     ) Sim   -   (     ) Não 
Nº do Registro e Cartório:. 

 
 

Possui veículo?   (     ) Sim   -   (     ) Não 
Marca:                                                              Ano:                             Modelo:. 

O veículo está alienado?   (     ) Sim   -   (     ) Não 
Placas:. 

 
DADOS PROFISSIONAIS 

Trabalha na Empresa: 
 

Cargo Ocupado: 
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Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

Valor do Rendimento Mensal: 
                                  R$ _________________ 

Outros Rendimentos: 
                              R$ ___________________ 

 
CÔNJUGE DO(A) AVALISTA 

Nome: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

RG Nº: UF: 
 

CPF: 

 
DADOS PROFISSIONAIS CÔNJUGE DO(A) AVALISTA 

Trabalha na Empresa: 
 

Cargo Ocupado: 
 

Endereço Completo: 
 

 
 

Telefone(s): 
 

E-Mail: 
 

Valor do Rendimento Mensal: 
                                  R$ _________________ 

Outros Rendimentos: 
                              R$ ___________________ 

 
ATENÇÃO! 
Devem ser anexados os documentos abaixo: 

ALUNO CONTRATANTE E CÔNJUGE 
(No caso de o próprio aluno 

não ser o Contratante) 

AVALISTA E CÔNJUGE 
 

Cópia autenticada do RG e do 
CPF 

Cópia autenticada do RG e do 
CPF 

Cópia autenticada do RG e do 
CPF 

Comprovante de rendimento Comprovante de rendimento Comprovante de rendimento 

Comprovante de residência Comprovante de residência Comprovante de residência 

Última declaração do Imposto 
de Renda 

Última declaração do Imposto 
de Renda 

Última declaração do Imposto 
de Renda 

Escritura do(s) Imóvel(is) Escritura do(s) Imóvel(is) Escritura do(s) Imóvel(is) 

Declaração de Regularidade 
Secretaria FATEC-PR 

  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.8 RECURSOS INFRAESTRUTURAIS DA FATEC-PR 
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2.8.1 Edificações 

 

 As edificações atendem todas as necessidades previstas para os atuais 

cursos da FATEC-PR, sendo que para o horizonte de cinco anos, as instalações 

físicas serão ampliadas de tal forma, que possa abrigar satisfatoriamente todos os 

novos cursos propostos, bem como a elevação do status de faculdade isolada para 

o de centro universitário. 

 As instalações atuais compõem uma unidade escolar bem edificada, com um 

total de 1.321 m2 de construção em alvenaria, distribuídos em 01 pavimento. 

 Todas as dependências da instituição foram colocadas à disposição da 

FATEC-PR para o desenvolvimento de suas atividades de ensino superior e, 

conforme descrito na tabela a seguir, são ambientes adequados ao funcionamento 

da instituição. 

 

2.8.1.1 Espaços Físicos 

 

O quadro a seguir mostra os espaços físicos da FATEC-PR. 

ÁREA (m2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

16,00 Sala da Direção Geral 

18,15 Sala das coordenações 

18,74 Sala das coordenações de Cursos Técnicos 

21,00 Sala de Professores 

12,00 Sala de reuniões / Atendimento Psicopedagógico / 

Empresa Junior.  

16,00 Sala de CPA e NDEs 

3,89 WC Feminino da Administração 

3,89 WC Masculino da Administração 

26,00 Recepção da Entrada 

16,94 Hall de Entrada da Secretaria e Coordenações  

20,00 Tesouraria/RH (junto a Secretaria Geral) 

40,00 Secretaria Geral 

73,93 Hall Principal 

39,36 Laboratório de Telecomunicações 

39,08 Laboratório de Eletrônica 1 

55,53 Laboratório de Eletrônica 2 

39,22 Laboratório de Informática e Redes 1 

38,50 Laboratório de informática e Redes 2 

31,65 Laboratório de Redes 

136,66 Biblioteca 

120,00 Sala de aula 01 

39,00 Sala de aula 02 
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ÁREA (m2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

120,00 Sala de aula 03 

55,56 Sala de aula 04 

44,00 Sala de aula 05 

39,00 Sala de aula 06 

120,00 Sala de aula 07 

120,00 Sala de aula 08 

75,71 Sala de Aula 09 

90,00 Auditório / Sala de Aula 10 

44,00 Sala de aula 11 

60,00 Sala de aula 12 

60,00 Sala de aula 13 

60,00 Sala de aula 14 

60,00 Sala de aula 15 

60,00 Sala de aula 16 

60,00 Sala de aula 17 

60,00 Sala de aula 18 

159,01 Área de circulação (Corredores, …) 

31,37 WC Masculino 

23,34 WC Feminino 

3,54 WC para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) 

20,65 WC Masculino piso superior 

20,65 WC Feminino piso superior 

47,34 Almoxarifado, ao lado do Laboratório de Química)  

40,00 Laboratório de Química  

12,08 Almoxarifado (Núcleo de Materiais e Patrimônio) 

82,2 Cantina e Área Coberta de Convivência 

 Quadra Poliesportiva 

 Área de Convivência 

3400,00 m2 ÁREA TOTAL 
 

Quadro 15 - Espaços Físicos da Infraestrutura da FATEC-PR.  
 

 
Para o pedido do curso de DIREITO, foi realizada a construção do NPJ – 

Núcleo de práticas Jurídicas, no final do ano de 2017. Esse núcleo se localiza em 
frente ao atual prédio da instituição. A área aproximada útil é de  60 m² e será aonde 
irá funcionar as aulas destinadas ao fins do curso já citado. 
 
2.8.2 Laboratórios 
 
2.8.2.1 Descrição das Instalações 
 

A FATEC-PR possui seis laboratórios para utilização de professores e alunos 

dos cursos de Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia eem Sistemas 

de Telecomunicações, Tecnologia em Eletrônica Industrial e Administração 

(bacharelado). 

A descrição dos equipamentos (Computadores dos laboratórios de informática 
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e demais áreas), está mostrada a seguir. 

 

2.8.2.2 Descrição dos Equipamentos (Computadores dos laboratórios de 

informática e demais departamentos) 

 

Os quadros a seguir mostram o acervo de equipamentos que atendem os 

laboratórios 

 

Laboratório de Informática e Rede de Computadores I 

 

O quadro a seguir mostra os equipamentos do Laboratório de Informática e 

Redes I (Lab. 04). 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100001 Aluno OK 

2 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL10002 Aluno OK 

3 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3300 FL10003 Aluno OK 

4 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100004 Aluno OK 

5 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100005 Aluno OK 

6 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 134 GB Intel Pentium 4 FL100006 Aluno OK 

7 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100007 Aluno OK 

8 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100008 Aluno OK 

9 Windows 7 Prof 64 Bits 1,75 G 134 GB Intel Pentium 4 FL100009 Aluno OK 

10 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100010 Aluno OK 

11 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100011 Aluno OK 

12 Windows 7 Prof 64 Bits 1.50 G 134 GB Intel Pentium 4 FL100012 Aluno OK 

13 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100013 Aluno OK 

14 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100014 Aluno OK 

15 Windows 7 Prof 64 Bits 2.00 G 267 GB Intel Celeron E3400 FL100015 Aluno OK 
Quadro 16 - Computadores do Laboratório de Informática e Redes I. 

 

 
Laboratório de Informática e Rede de Computadores II 
 

O quadro a seguir mostra os equipamentos do Laboratório de Informática e 
Redes II (Lab. 05). 

 

Configuração de máquinas 
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nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron D FL200001 Aluno OK 

2 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron D FL200002 Aluno OK 

3 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200003 Aluno Ok 

4 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron D FL200004 Aluno OK 

5 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron D FL200005 Aluno OK 

6 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200006 Aluno OK 

7 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron D FL200007 Aluno OK 

8 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron D FL200008 Aluno OK 

9 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron  FL200009 Aluno Ok 

10 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB intel Celeron FL200010aluno OK 

11 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200011 Aluno Ok 

12 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200012 Aluno OK 

13 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200013 Aluno OK 

14 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB intel Celeron FL200014 Aluno OK 

15 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200015 Aluno OK 
Quadro 17 - Computadores do Laboratório de Informática e Redes II. 

 
Laboratório de Informática e Rede de Computadores III 
 

O quadro a seguir mostra os equipamentos do Laboratório de Informática e 
Redes III (Lab. 06). 

 
 

 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Status 

1 Linux 1,20 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz Ok 

2 Linux 1,20 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz Ok 

3 Linux 1,20 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz Ok 

4 Linux 1,20 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz Ok 

5 Linux 1,20 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz Ok 

6 Linux 1,20 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz OK 

7 Linux 1,10 GB 42,2 GB  Via C7-M 6300Mhz Ok 

8 Linux 437,6 MB 107,8 GB Via C7-M 6300Mhz Ok 

9 Linux 1,40 GB 9,4 GB AMD Athlon XP 1800+ Ok 
Quadro 18 - Computadores do Laboratório de Informática e Redes III. 

 

 
Biblioteca 
 

O quadro a seguir mostra os computadores da Biblioteca. 
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Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 37 GB Intel Pentium 4 fb00001aluno OK 

2 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 148 GB Intel Pentium 4 fb00002aluno OK 

3 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 297 GB Intel Pentium 4 fb00003aluno OK 

4 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 297 GB Intel Celeron fb00004aluno OK 

5 windows XP Prof 2,00 GB 67 GB AMD Sempron fb00005aluno OK 

6 windows XP Prof 2,00 GB 67 GB AMD Sempron fb00006aluno OK 

7 windows XP Prof 3,24 GB 120 GB Intel Celeron biblioteca.grupoadas.local OK 
Quadro 19 - Computadores da Biblioteca. 

 
Coordenações 
 

O quadro a seguir mostra os computadores das Coordenações. 
 

Configuração de maquinas 

nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

Portas 
no 

Switch 

1 Windows XP Prof  448 MB 60 GB Via C7-M 6300Mhz  
adas-a4084955017. 
grupoadas .locas.local ok 13 

2 Windows XP Prof  2,00 GB 298 GB Intel Celeron R 
FCC0002Gustavo. 
grupoadas.local ok 5 

3 Windows XP Prof  736 MB 19 GB AMD Sempron 2200 
FSC0006Orlando. 
grupoadas.local ok 19 

Quadro 20 - Computadores das Coordenações. 

 
Secretaria Geral e Protocolo 

O quadro a seguir mostra os computadores da Secretaria Geral e do 
Protocolo. 

Configuração de maquinas 

nº S.O RAM HD Processador Nome Status 
Porta 
Switch 

1 Windows XP Pro 2,00 G 150GB Intel Celeron R 2,5Ghz FSC001 Emely OK 4 

2 Windows XP Pro 2,00 G 150GB Intel Celeron R 2,5GHz FSC0002 Ana OK 9 

3 Windows XP Pro 1,00 G 37GB Intel Pentium Dual 2Ghz Dell04(Marcia) OK 22 

1 

Impressora Multi 
Funcional HP 
Laser Jet     OK 

Em 
REDE 

Quadro 21 - Computadores da Secretaria Geral e do Protocolo. 

Sala de Professores 
 

O quadro a seguir mostra os computadores da Sala dos Professores. 
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Configuração de maquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Windows XP Pro 960 MB 19 GB Intel Celeron R 2,66Ghz FSP0001professor OK 

2 Windows XP Pro 960 MB 19 GB Intel Celeron R 2,66Ghz FSP0002professor OK 
Quadro 22 - Computadores da Sala dos Professores. 

 

 
Sala da Tesouraria e Núcleo de Recursos Humanos 
 

O quadro a seguir mostra os computadores da Tesouraria e do Núcleo de 
Recursos Humanos. 
 

Configuração de maquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Windows XP Pro 1,99 GB  149 GB Intel Celeron  2,66Ghz adas-0029244dee OK 

2 Windows 7 Pro 2,00 GB 297 GB Intel Celeron 2,50Ghz JOCELITA OK 

3 Windows 8 4,00 G 450GB Core i3 CONTABILIDADE Ok 

 
Impressora Sansung 
DeskJet     OK 

Quadro 23 - Computadores da Tesouraria e Núcleo de Recursos Humanos. 
 

Sala da CPA e NDE 
 

O quadro a seguir mostra os computadores da Tesouraria e do Núcleo de 
Recursos Humanos. 

 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 37 GB Intel Pentium 4 fb00001 OK 

2 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 148 GB Intel Pentium 4 fb00002 OK 

3 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 297 GB Intel Pentium 4 fb00003 OK 
Quadro 23 - Computadores da Sala da CPA e NDE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sala da Direção 
 

O quadro a seguir mostra os computadores da Sala da Direção. 
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Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 37 GB Intel Pentium 4 fb00001 OK 

2 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 148 GB Intel Pentium 4 fb00002 OK 

3 windows 7 prof. 32 bits 1,00 GB 297 GB Intel Pentium 4 fb00003 OK 

 Impressora HP     OK 
Quadro 24 - Computadores da Sala da Direção. 

 
 
Sala de Servidores (TI) 
 

O quadro a seguir mostra os computadores da Sala de Servidores (Núcleo 
de Informática). 

 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Linux 2,00 GB 1 TB Intel Pentium 4 Servidor de Arquivos OK 

2 Linux/Windows 7 Pro 2,00 GB 1 TB 
Celeron 2,6 
GHz Servidor de Camêras OK 

3 Linux 1,00 GB 500 GB Intel Pentium 4 Firewall da Rede ADM OK 

4 Linux 1,00 GB 500 GB Intel Pentium 4 Firewall da Rede Acadêmica OK 

4 Linux 1,00 GB 500 GB Intel Pentium 4 Firewall da Rede Acadêmica OK 

 

2 (dois) Switch 
4 (quatro) Patch Panel 
2 (Modens) para Acesso 
Banda Larga.     OK 

Quadro 25 – Computadores e Equipamentos Principais da Sala de servidores (Núcleo de 
Informática). 

 
 
Equipamentos de Apoio (TI) 
 

O quadro a seguir mostra os equipamentos multimídia para uso em salas de 
aula. 
 

QTD EQUIPAMENTO PROCESSADOR RAM CD/DVD HD Vídeo   

1 Rack. ECS 741GX-M Sempron 2.2 Ghz 256MB 

CD LG 

52X 40GB 

TV Tela Plana 

Sansung 50” 1 

 1 Rack. ECS 741GX-M Sempron 2.2 Ghz 512MB 

CD LG 

52X 40GB 

TV Tela Plana 

Sansung 50” 1 

5 

Projetores 

Multimídia       

1 Laptop       

Quadro 27 – Equipamentos Multimídia. 
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2.8.2.3 Laboratórios: Condições de acesso para alunos e professores, horários de 
funcionamento, procedimentos para manutenção e conservação dos 
equipamentos. 

 
A seguir está apresentado o Regulamento de Uso dos Laboratórios de 

Informática da FATEC-PR. 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESOLUÇÃO Nº 006/2010 – CAS - REGULAMENTO DE USO DO LABORATÓRIO 

DE INFORMÁTICA DA FATEC-PR 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece: 
 

DA FINALIDADE 
 
Art. 1°  Os Laboratórios de Informática da FATEC-PR contam com diversos 

computadores e demais periféricos, bem como softwares pertinentes aos 
cursos que ministra, e foram constituídos com o objetivo de dar suporte às 
atividades pedagógicas, acadêmicas e administrativas da FATEC-PR, sendo 
de uso exclusivo de seus funcionários, alunos e professores. 

Parágrafo Único Entre as finalidades principais dos Laboratórios de Informática da 
FATEC-PR pode-se identificar: 
- Suporte ao desenvolvimento e pesquisa em informática; 
- dar suporte técnico para aulas de graduação e de pós-graduação; 
- dar suporte técnico para o desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como para o desenvolvimento de estágios e 
demais trabalhos acadêmicos; 

- Possibilitar consultas e pesquisas via internet; 
- Apoiar atividades administrativas que se utilizam de recursos de 

informática. 
 

DO HORÁRIO 
 
Art. 2°   O funcionamento dos Laboratórios de Informática se dará nos seguintes 

horários: de Segunda a Sexta-Feira, das 07:10h as 22:30h. 
Parágrafo único Os horários acima estabelecidos poderão ser alterados, a bem da 

comunidade, por ato da Direção Geral da FATEC-PR. 
 
Art. 3° O usuário deverá programar suas atividades de forma que possa concluí-las, 

respeitando rigorosamente os horários estipulados. 
 

DA UTILIZAÇÃO 
 
Art. 4° O acesso aos Laboratórios de Informática é permitido somente a Docentes, 

Funcionários e Alunos dos cursos da FATEC-PR, regularmente 
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matriculados, sendo portadores da devida senha de acesso. 
 
Art. 5°  Somente os portadores da senha de acesso utilizarão os Laboratórios de 

Informática. 
§ 1° O usuário e senha de acesso são gerados no ato da matrícula do aluno. 
 
§ 2° A senha de acesso é pessoal e intransferível, sendo proibida e considerada 

falta grave, a cessão, por parte do usuário, do seu código de acesso para 
terceiros, sejam eles, professores, alunos ou funcionários da FATEC-PR. 

 
§ 3° A senha de acesso será desabilitada automaticamente, sem comunicação 

prévia, quando o usuário desligar-se da Instituição, seja devido a conclusão 
do curso, transferência, etc. 

 
Art. 6°  Os equipamentos poderão ser utilizados por outros usuários, desde que tal 

uso seja devidamente acompanhado por funcionário responsável e que não 
comprometa as atividades acadêmicas já agendadas nos Laboratórios, e 
ainda, que seja previamente autorizada pela Direção Geral da FATEC-PR. 

 
Art. 7°  Os docentes que desejarem utilizar os Laboratórios para atividades 

especiais coletivas deverão proceder a reserva dos mesmos junto ao 
técnico responsável com no mínimo, trinta e seis horas de antecedência, 
através do sistema acadêmico.  No ato da reserva, o professor deve 
informar: Nome do Curso, Disciplina, Data e horário de utilização, demais 
recursos necessários e descrição do motivo de uso do laboratório. 

 
Art. 8°   O professor deverá preencher a ficha de utilização de laboratório 

informando sobre o mau funcionamento de algum equipamento ou mau uso 
por parte dos alunos, q uando estes estiverem sob sua responsabilidade. 

 
Art. 9°   O professor deve orientar previamente os alunos para que deixem o 

ambiente limpo e organizado após o término da aula. 
 
Art. 10   Todos as mídias a serem utilizadas pelo usuário deverão ser previamente 

reservadas pelo professor através do sistema acadêmico, no mesmo 
formato da reserva de laboratórios, assim como o preenchimento da ficha 
de utilização. 

Parágrafo Único Este procedimento é obrigatório, sob pena de sanções 
específicas.  

   
Art. 11  Os usuários deverão gravar seus arquivos em mídias próprias.  
Parágrafo Único O Laboratório não se responsabiliza por qualquer arquivo gravado 

em disco rígido dos equipamentos. 
 
Art. 12  A equipe técnica responsável pelos Laboratórios está disponível para 

assessoria apenas em situações incomuns como: instalação de softwares, 
configuração de equipamentos, eliminação de vírus, correção de erros de 
sistema, etc. 
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§ 1° Não é atribuição do técnico responsável pelos Laboratórios substituir docentes 
em aulas ministradas no mesmo ou dar treinamentos aos usuários em 
softwares utilitários como sistemas operacionais, editores de textos, 
planilhas eletrônicas, software de apresentações, etc. 

 
§ 2° Não é atribuição do técnico responsável pelos Laboratórios a configuração de 

aplicativos específicos das áreas técnicas. 
 
Art. 13  Os Laboratórios não fornecem mídias, papel ou cartuchos de tinta. 
 
Art. 14  Não é permitido o fornecimento cópias de softwares licenciados. 
 
Art. 15  Não é permitida a movimentação de qualquer componente do Laboratório 

(vídeos, teclados, mouses, impressoras, cabos, etc.) sem a devida 
autorização do funcionário responsável. 

 
Art. 16  Não é autorizada a realização de trabalhos particulares de qualquer 

natureza nos equipamentos do Laboratório, bem como instalar ou copiar 
softwares de qualquer natureza. 

 
Art. 17  É terminantemente proibido deletar e/ou alterar arquivos de sistema e/ou 

arquivos de terceiros, bem como alterar configuração dos equipamentos. 
 
Art. 18  O período máximo de utilização dos equipamentos é de duas horas, 

podendo ser prorrogado, desde que haja disponibilidade de horário. 
 

DA RESERVA 
 
Art. 19  O cancelamento de reservas do Laboratório deverá, em qualquer 

circunstância, ser informada ao técnico responsável, com antecedência 
suficiente a permitir  a liberação do horário para outros docentes ou alunos. 

 
Art. 20 Para desenvolvimento de trabalhos de natureza acadêmica (provas, teses, 

monografias, artigos, etc.), não há necessidade de reserva de horários com 
antecedência, bastando o docente fazer a devida anotação na planilha de 
utilização.   

 
DOS DEVERES DOS USUÁRIOS 

 
Art. 21  Os usuários são responsáveis por danos que venham causar aos 

equipamentos e programas do Laboratório. 
Parágrafo Único Deverá ser reposto em perfeitas condições e com a devida 

equivalência, o item danificado. 
 
Art. 22  Respeitar os funcionários do Laboratório e demais usuários. 
 
Art. 23  Preservar o patrimônio do Laboratório. 
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Art. 24  Não fumar, beber ou consumir alimentos nas dependências do Laboratório. 
 
Art. 25  Respeitar a ordem, a disciplina e o silêncio no recinto do Laboratório. 
 
Art. 26  Identificar-se na recepção do Laboratório. 
 
Art. 27  Não utilizar a internet para atividades não acadêmicas. 
 
Art. 28  Não ausentar-se do Laboratório durante o processo de impressão. 
 

DAS PENALIDADES 
 
Art. 29    O usuário que cometer faltas graves no Laboratório, em prejuízo ao seu 

patrimônio ou perturbar a ordem, ficará sujeito às penalidades 
determinadas pela Direção Geral da FATEC-PR. 

Parágrafo 1° São consideradas faltas graves: 
- furtar e/ou mutilar materiais ou equipamentos; 
- falsificar documentos no ou do Laboratório; 
- utilizar a senha de acesso de outro usuário; 
- desacatar funcionários do Laboratório; 
- realizar atos de pirataria de softwares; 
- introduzir, intencionalmente, vírus nos equipamentos; 
- realizar cópias não autorizadas de programas e softwares; 
- outras faltas similares às mencionadas. 

Parágrafo 2° Considera-se perturbar a ordem: 
- portar-se inconvenientemente no ambiente do Laboratório; 
- fumar nas dependências do Laboratório; 
- adentrar ao Laboratório em trajes impróprios; 
- outras faltas similares às mencionadas. 

Parágrafo 3° Em caso de faltas graves, o usuário ficará suspenso do uso do 
Laboratório temporária ou definitivamente,  por ato próprio da Direção 
Geral. 

Parágrafo 4° Em caso de perturbação da ordem, o técnico responsável  poderá 
solicitar a retirada do usuário do Laboratório. 

 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 30  Os casos não previstos neste Regulamento terão como primeira e única 

instância de recurso, a Direção Geral da FATEC-PR. 
 
Art. 31  O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.8.3 Biblioteca 
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2.8.3.1 Concepção Geral e Objetivos 

 

Este item visa apresentar os tópicos pertinentes à Biblioteca da FATEC-PR, 

ressaltando a necessidade de conscientização de alunos e professores quanto à 

importância da interação entre a biblioteca e as atividades acadêmicas. Descreve 

detalhadamente os recursos indispensáveis tanto à Biblioteca, quanto aos seus 

colaboradores e/ou usuários e detalha a política de desenvolvimento do acervo, 

dando destaque para os critérios de avaliação tanto de livros quanto de periódicos.  

 

2.8.3.2 Espaço Físico da Biblioteca 

 

A Biblioteca da FATEC-PR conta com espaço para leitura e estudos. A 

Biblioteca possui ventilação e iluminação satisfatórias e bom estado de conservação 

do acervo da instituição e dos cursos. Estão previstos, semestralmente, 

investimentos na aquisição de novos títulos. 

A Biblioteca conta com área de aproximadamente 136,66 m2 para acervo, 

além de espaço para ambiente de estudos com mesas e cadeiras para utilização 

dos acadêmicos. 

Conta ainda com 7 microcomputadores com acesso banda larga à internet e 

consultas ao acervo da biblioteca. 

 

2.8.3.3 Recursos Humanos da Biblioteca 

 

A Biblioteca conta com uma Bibliotecária, com formação específica de nível 

superior em Biblioteconomia, e uma auxiliar de biblioteca que trabalham em turnos 

para atender os horários de funcionamento. As bibliotecárias tem registro no CRB – 

Conselho Regional de Biblioteconomia  

Por ocasião das inspeções avaliativas do INEP, será apresentada a 

documentação geral da bibliotecária da FATEC-PR, bem como a própria, a qual 

estará à disposição dos membros avaliadores para as devidas abordagens. 
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2.8.3.4 Serviços oferecidos pela Biblioteca 

 

A Biblioteca desenvolve as seguintes atividades: 

 auxiliar a pesquisa científica; 

 controlar o sistema de empréstimo; 

 realizar o empréstimo interbibliotecário; 

 fornecer levantamento bibliográfico; 

 orientar a elaboração de referências bibliográficas; 

 realizar intercâmbio de informações científicas entre as faculdades da 

área; 

 fornecer orientações bibliográficas aos alunos; 

 realizar atividades culturais; 

 pesquisar na Internet; 

 pesquisar no COMUT; 

 consultar recursos locais; 

 realizar empréstimo domiciliar. 

 

2.8.3.5 Formas de Funcionamento da Biblioteca 

 

Os horários de funcionamento da Biblioteca são condizentes com os turnos 

de funcionamento dos cursos.  

O processo de rotina da Biblioteca é automatizado (empréstimos, devoluções, 

renovações e reservas). Trata-se de um módulo integrado ao Sistema de Contrôle 

Acadêmico Matheus e que permite aos alunos, consultar o acervo e efetuar reservas 

online. 

 

2.8.3.5.1 Regulamento de uso da Biblioteca da FATEC-PR 

 

A seguir está apresentado o Regulamento de Uso da Biblioteca da FATEC-

PR. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº 007/2010 – CAS: REGULAMENTO DE USO DA BIBLIOTECA 

DA FATEC-PR 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o Regulamento de uso da Biblioteca, conforme a seguir. 

 
REGULAMENTO DE USO DA BIBLIOTECA DA FATEC-PR 

 
CAPÍTULO I  

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 1º A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR está aberta 
para visitas, consultas ao acervo e demais atividades de segunda a sexta-
feira, das 08:00 as 22:00h de segunda a sexta-feira e aos Sábados, das 
9:00h as 12:30h. 

 
Art. 2º A consulta ao acervo da biblioteca é livre, respeitadas as regras deste 

regulamento. 
 
Art. 3º São considerados serviços prestados pela biblioteca: 

I - orientação dos funcionários aos usuários; 
II - consulta ao catálogo informatizado; 
III - empréstimo de materiais da biblioteca; 
IV - consulta à Internet; 
V - consulta aos sistemas de comutação bibliográfica. 

Parágrafo único - É indispensável a apresentação da carteirinha para uso dos 
serviços da biblioteca. 

 
Art. 4º O uso dos computadores para acesso à Internet, no período de 

funcionamento da biblioteca, pode ser feito pelos usuários cadastrados. 
 
Art. 5º Eventuais modificações no horário de funcionamento serão comunicados por 

meio de cartazes afixados nos murais. 
 

CAPÍTULO II 
DOS USUÁRIOS 

 
Art. 6º São considerados usuários da biblioteca: 

I - professores e demais funcionários da Faculdade de Tecnologia de 
Curitiba; 
II - alunos de cursos de graduação e pós-graduação da instituição. 

 
Art. 7º O cadastro do usuário é feito pela biblioteca no início do ano letivo, com base 

em informações disponíveis na instituição, e dá direito ao cartão de usuário. 
Parágrafo único O cadastro e o cartão de usuário são válidos pelo seguinte 



 

 

 

210 

período: 
I - para professores e funcionários, até a rescisão do seu contrato de 

trabalho com a instituição; 
II - para alunos, até a baixa do registro no sistema.  

 
CAPÍTULO III 

DO CARTÃO DE USUÁRIO 
 
Art. 8º A retirada do cartão de usuário da biblioteca deve ser feita pelos alunos, 

mediante apresentação da Cédula de Identidade ou da Carteira de Motorista 
com fotografia. 

 
Art. 9º A primeira via desse cartão de usuário é fornecida gratuitamente e demais 

vias requeridas pelo usuário implica o pagamento de taxa vigente no dia da 
solicitação. 

 
Art. 10 A perda do cartão de usuário deve ser imediatamente comunicada à 

biblioteca.  
Parágrafo único Caso o extravio não seja comunicado e outra pessoa venha a 

utilizar os serviços da biblioteca com o cartão extraviado, a responsabilidade 
recai sobre o titular do cartão.  

 
CAPÍTULO IV 

DO PORTE DE OBJETOS 
 
Art. 11 Ao usuário que entrar na biblioteca é permitido portar objetos de mão 

considerados necessários às atividades de estudo e pesquisa. 
 
Art. 12 O usuário deve deixar bolsas, pastas, sacolas e demais objetos trancados 

no armário.  
 
Art. 13 É vedada a entrada na biblioteca portando alimentos e bebidas. 

 
CAPÍTULO V 

DA CONDUTA NA BIBLIOTECA 
 
Art. 14 Nas instalações da biblioteca é vedado:  

I - fumar; 
II - conversar em voz alta; 
III - conversar ao telefone celular. 

 
Art. 15 Sempre que precisar de ajuda para localizar materiais do acervo, o aluno 

deve recorrer a um dos funcionários. 
 
Art. 16 Os materiais consultados não podem ser recolocados entre os demais livros 

e materiais, mas devem ser deixados sobre as mesas ou estantes. 
 

CAPÍTULO VI 
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DO EMPRÉSTIMO E DA RESERVA DE MATERIAIS 
 
Art. 17 Com exceção das obras de referência, de consulta local, todos os livros, 

fitas de vídeo e CDs podem ser tomados por empréstimo. 
 
Art. 18 O empréstimo é realizado somente mediante apresentação do cartão de 

usuário.  
 
Art. 19 As revistas são emprestadas somente aos professores e pelo período de 5 

(cinco) dias.  
Parágrafo único Para os demais usuários, o acesso às revistas é permitido para 

consulta local e reprodução nas dependências da biblioteca. 
 
Art. 20 Os jornais não podem ser tomados por empréstimo, destinando-se apenas à 

consulta local e reprografia. 
Parágrafo único Todos os jornais ficam disponíveis para consulta pelo período de 

15 dias. 
 
Art. 21 Os trabalhos de conclusão dos cursos de graduação não podem ser 

tomados por empréstimo e reprografia, sendo permitida a consulta local, 
mediante apresentação da Cédula de Identidade ou da Carteira de Motorista 
com fotografia. 

 
Art. 22 A quantidade de materiais emprestados e o prazo para empréstimo variam 

conforme o disposto a seguir:  
I - alunos de graduação e funcionários podem tomar emprestados 2(dois) 

livros técnicos pelo prazo de 7 (sete) dias, prorrogável pelo mesmo 
período desde que não haja pedido de reserva, e 1 (um) material 
multimídia (fita de vídeo ou CD) pelo prazo de 3 (três) dias; 

II - professores podem tomar emprestados 5 (cinco) livros técnicos pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável pelo mesmo período na ausência 
de pedido de reserva, e 2 (dois) materiais multimídia (fita de vídeo ou 
CD) pelo prazo de 7 (sete) dias, independente do número de livros 
técnicos ou de lazer emprestados. 

Parágrafo único Independente do número de livros técnicos emprestados, todos os 
usuários podem tomar emprestados, também, 1 (um) livro classificado pela 
biblioteca como "de leitura de lazer" pelo prazo de 15 (quinze) dias, 
prorrogável pelo mesmo período desde que não haja pedido de reserva. 

 
Art. 23 O usuário poderá reservar material para empréstimo.  
Parágrafo único O pedido de reserva tem validade até o dia seguinte ao da 

devolução efetiva pelo usuário anterior.  
 
Art. 24 A não-devolução de material no prazo fixado implica o pagamento de multa, 

a saber: 
I - R$ 1,00 (um real) por livro por dia de atraso, para livro tomado por 

empréstimo; e 
II - R$ 1,00 (um reais) por unidade de material multimídia por dia de atraso, 
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para material tomado por empréstimo. 
Parágrafo único. Aos usuários devedores de multa não será permitida a retirada de 

outro material até que efetuem o pagamento do seu débito.  
 

CAPÍTULO VII 
DO USO DA INTERNET 

 
Art. 25 Os usuários poderão dispor dos computadores da biblioteca para acesso a 

sites da Internet pelo tempo que for necessário.  
Parágrafo único Nos períodos de maior procura, o uso é controlado, podendo cada 

usuário usar os terminais por períodos de até 30 minutos.  
 
Art. 26 É vedado: 

I - o acesso a sites pornográficos e de bate-papo; 
II - o acesso a correios eletrônicos;  
III - baixar arquivos e programas na própria máquina em uso. 

Parágrafo único. Aos usuários é permitido copiar arquivos e programas em mídias 
de sua propriedade. 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 27 A perda do material emprestado implica a sua reposição e, caso o material 

não esteja disponível no mercado para aquisição, será substituído por outro 
equivalente, segundo indicação da direção da Biblioteca. 

 
Art. 28 Comportamento inadequado nas instalações da Biblioteca implica a 

suspensão do cartão de usuário pelo período de 30 dias. 
 
Art. 29 Os casos omissos no presente regulamento são resolvidos pela direção da 

biblioteca, deles cabendo recurso à Direção Geral da FATEC-PR. 
 
Art. 30 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.8.3.6 Informatização da Biblioteca 

 

A Biblioteca da FATEC-PR tem seu acervo bibliográfico informatizado em 

software de Base de Dados, que passa por atualizações técnicas periódicas.  

O sistema implantado é um módulo do Sistema de Controle Academico 

Matheus, voltado para controle de biblioteca e que atende as formalidades exigidas 

pelo MEC no que diz respeito a consultas, relatórios em formato de referência 
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bibliográfica, e está disponível para consultas do acervo pelos usuários, por autor, 

título e assuntos, permitindo o método de consulta booleana, estando disponível em 

03 microcomputadores instalados na biblioteca, todos com acesso à Internet, em 

banda larga. 

Os usuários, além de acessar a consulta ao acervo, podem fazer sua reserva 

de material bibliográfico via sistema e tomar conhecimento se o material está 

disponível ou emprestado, além de consultar datas de vencimento e débitos com a 

biblioteca. 

 

2.8.3.7 Formação, Desenvolvimento e Atualização do Acervo Bibliográfico 

 

Limitações físicas e financeiras impedem que as bibliotecas sejam totalmente 

exaustivas em suas coleções, adquirindo todos os materiais, impressos ou não, 

produzidos em todo mundo. Há necessidade, portanto, do estabelecimento de uma 

política para o desenvolvimento da coleção, para atualização e expansão do acervo, 

visando à adoção de uma estrutura racional para a seleção de materiais, de acordo 

com recursos financeiros e espaço físico disponíveis, de forma a otimizar os 

serviços. 

Considerando-se os objetivos e os serviços oferecidos pela Biblioteca da 

FATEC-PR, as categorias de usuários (corpo docente, discente e funcionários), 

atendidos e as limitações do orçamento disponível, foram adotadas as seguintes 

prioridades para composição de seu acervo: 

a) Os livros adquiridos inicialmente são os indicados pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas dos cursos oferecidos pela FATEC-PR, como 

bibliografias básica e complementar.  

b) O acervo de livros é expandido na medida da implantação dos outros 

períodos e de novos cursos de graduação a serem implantados pela FATEC-PR, 

adotando-se os requisitos estabelecidos no Regimento Interno, ou seja, indicação de 

itens bibliográficos pelas Coordenações de Cursos, para elaboração de listas de 

materiais a serem adquiridos; consultas a catálogos fornecidos por editoras e 

livrarias, com a finalidade de escolha de materiais de interesse da Instituição e 

avaliação da demanda dos usuários. 
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O acervo da Biblioteca da Faculdade FATEC-PR é composto por livros, 

periódicos, fitas de vídeo, fitas cassete, CdRoms, mapas, disquetes, teses, 

monografias, folhetos, catálogos, outros materiais bibliográficos e bases de dados.  

 

2.8.3.8 Constituição e Organização do Acervo 

 

A aquisição e ampliação do acervo vem sendo realizada semestralmente, 

com base em bibliografias indicadas pelos professores, coordenadores, colegiado do 

curso e pelo NDE. Nas reuniões pedagógicas sempre os professores têm sido 

orientados a indicarem livros para aquisição. Desta forma o acervo vem sendo 

aumentado a cada semestre. 

 

2.8.3.9 Periódicos 

 

Os periódicos constituem fontes básicas de informação atualizada. A seleção 

deste material dependerá dos recursos orçamentários disponíveis para sua 

manutenção e desenvolvimento, além dos fatores citados anteriormente (biblioteca, 

usuários e importância para a coleção). 

Os critérios de seleção abrangem: 

a) tipo de publicação periódica: artigos originais; 

b) a utilização – incluindo a circulação; 

c) a relevância do título para a coleção; 

d) periodicidade; 

e) preço e disponibilidade de aquisição. 

A aquisição compreende a implementação das decisões tomadas na seleção 

e pode ser realizada através de dois processos: compra e doação. 

 O material, uma vez adquirido e registrado, passará a fazer parte da coleção. 

 

 

2.8.3.10 Política de Informatização 

 

A política de informatização da biblioteca inclui: 
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- Acesso a bibliotecas virtuais, cujos links ficam disponíveis no portal 

www.fatecpr.edu.br 

-    Comutação Bibliográfica. 

- Base de dados para controle e registro; 

- Base para controle de empréstimos; 

- 10 microcomputadores para acesso à Internet com Multimídia e Base de 

Dados, incluindo o micro da bibliotecária que atende a biblioteca. 

A Biblioteca da FATEC-PR também disponibiliza, livros PDF FREE e livros via 

links, no sítio eletrônico www.fatecpr-edu.br,  o acesso a bibliotecas virtuais que tem 

acervo aberto, onde os alunos podem pesquisar e fazer o download de livros e 

periódicos. Os links para acesso as seguintes bases de dados estão disponíveis: 

- Scientific Eletronic Library Online; 

- Biblioteca Digital da Universidade Gama Filho; 

- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações; 

- Biblioteca Digital Da Unicamp; 

- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; 

- Biblioteca Virtual – Celepar; 

- Catálogo Coletivo Nacional; 

- Eletrônica.org; 

- Instituto Nacional de Telecomunicações; 

- Periódicos Capes; 

- Periódicos da CAPES; 

- Programa Biblioteca Eletrônica; 

- Programa de Comutação Bibliográfica; 

- Publicações PUC-PR; 

- REBAE - Rede de Bibliotecas da Área de Engenharia e Arquitetura; 

- RiUT - Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná; 

- Universidade Federal de Minas Gerais.  

A tela a seguir mostra os links disponíveis em WWW.FATECPR-EDU.BR. 

 

http://www.fatecpr-edu.br/
http://www.fatecpr-edu.br/
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Figura 12 – Links na página eletrônica da FATEC-PR para acesso a bases de dados digitais e 

acervos abertos. 

 

2.8.3.11 Controle do Acervo Geral 

 

O software utilizado para o controle do acervo e apoio na prestação dos 

serviços da Biblioteca é construído por especialistas. Este visa atender às 

necessidades de uma biblioteca e ao mesmo tempo possui segurança, versatilidade, 

alto desempenho nas consultas e simplicidade de uso. 

 Suas principais funções são: 

 Catalogação: Conjunto de informações que formam um banco de dados 

completo do acervo, naturalmente cobrindo a parte bibliográfica e a parte de 

coleção. Os documentos podem ser agrupados em diversas classes, como livros, 

enciclopédias, CDs, fitas de vídeo, revistas, normas técnicas, e quaisquer outras que 

se fizerem necessárias; 
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 Pesquisa: por conjunto de palavras-chave, combinadas com outras 

expressões, por código de assunto (CDD) e tipo de documento, por expressões no 

nome do autor e expressões  no título do documento; 

 Empréstimo: a modalidade empréstimos simplificados, ideal para 

ambientes universitários, permite controle rápido e simples dos empréstimos e 

devoluções.  Já na modalidade empréstimos detalhados o planejamento e o controle 

dos empréstimos podem ser configurados de inúmeras formas, através dos 

conceitos de grupos de usuários e categorias de empréstimos.  Como grupo de 

usuários podemos ter:  professor, aluno, funcionário, especiais e outras. Outro 

destaque do empréstimo é o conceito de acervo para pesquisa, que permite 

bloquear temporariamente o empréstimo de determinados exemplares e faz reserva 

e fila de espera de exemplares. 

 

2.8.3.12 Acesso a Internet 

 

A velocidade com que a informação tem sido disseminada em função do 

processo de globalização e do próprio desenvolvimento tecnológico tem requerido 

das instituições de ensino uma atenção especial, quanto à implantação desses 

meios no seu espaço de pesquisa.  A existência da Internet tem permitido o acesso 

remoto a inúmeras fontes de informações. 

Neste processo de informatização, a cooperação entre as bibliotecas torna-se 

prioritária, assim como um aumento na confiança quanto às possibilidades das 

tecnologias de informação eletrônica. Esta mudança de paradigma já está afetando 

diretamente a criação da informação, seu empacotamento e distribuição, bem como 

as questões de direito autoral, com reflexos imediatos na maneira com que os 

bibliotecários constroem e gerenciam coleções. 

A introdução da WWW exigiu transformações na performance, organização, 

funcionalidade e usabilidade dos sistemas de informação.  As recentes tecnologias 

estão abrindo novas e intocáveis possibilidades para a comunidade acadêmica, em 

termos de ensino, pesquisa e extensão. 

Desta forma, o acesso à Internet na Biblioteca da FATEC-PR, é facilitado 

com a colaboração dos funcionários da mesma além de se encontrar disponível aos 
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usuários computadores com pontos de acesso à Internet, tendo o usuário livre 

acesso a Web como fonte de pesquisa. 

 

2.8.3.13 Acesso ao COMUT 

 

O Comut é um programa interministerial criado em 1980 para atender as 

necessidades informacionais de professores, pesquisadores e estudantes 

universitários. O programa dá acesso à aproximadamente 200 bibliotecas, 

chamadas bibliotecas-base por seu nível de excelência, as quais se incubem do 

atendimento das solicitações de fotocópias realizadas por mais de 900 bibliotecas 

brasileiras, denominadas no Programa como bibliotecas solicitantes. 

O Comut não tem fins lucrativos. O valor cobrado visa apenas custear as 

cópias e o envio. 

A Biblioteca da Faculdade FATEC-PR oferece, aos usuários, o acesso ao 

Comut On-line que funciona através da Internet.  

 

2.8.4 Recursos Audiovisuais FATEC-PR 

 

A FATEC-PR conta com recursos audiovisuais e multimídia conforme 

descritos no sub-título 2.9.2.7 deste Capitulo. 
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CAPÍTULO 3 – PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A aprendizagem escolar é um processo não natural e somente ocorre se 

houver a concorrência de elementos mediadores que, por sua vez, são socialmente 

construídos. O resultado mais eloqüente da aprendizagem escolar é a conversão do 

objeto de aprendizagem numa espécie de “segunda natureza”; ou seja, o 

conhecimento tem de ser tão propriamente do sujeito que sequer se pode imaginá-lo 

desprovido dele. No entanto, o conhecimento é uma habilidade adquirida e não 

espontânea, à qual somente se chega por um processo deliberado e sistemático. 

Disso decorre que o professor de ensino superior tem de proporcionar ao 

educando atividades que o ajudem a desenvolver uma disposição permanente para 

a aprendizagem, em direção a uma autonomia crescente. Isso significa que, por 

exemplo, determinadas atividades acadêmicas devem estar organizadas e 

formalmente garantidas no currículo, a fim de que o educando não as execute em 

apenas determinados momentos, mas durante todo o Curso. 

O conhecimento não é transferido, nem inventado pelo homem, mas 

construído por ele na sua relação com os outros e com o mundo. Assim, os 

conteúdos que o professor apresentar precisam ser refletidos e re-elaborados pelo 

educando para se constituírem em conhecimentos dele. Cabe ao educador mobilizar 

os estudantes e propiciar os meios para que os mesmos apropriem-se do 

conhecimento, elaborem e expressem sínteses. O ponto de partida e o ponto de 

chegada do ensino devem ser a prática social porque ambos – professor e aluno – 

são agentes sociais. 

É importante considerar que ao propiciar o processo de conhecer ao 

educando, o professor estará proporcionando a apropriação das ferramentas 

culturais necessárias à prática social. O conceito de prática social refere-se à 

realidade concreta, não à prática entendida de modo reducionista, limitada à 

realidade local e à totalidade individual. Trata-se de uma prática que considere a 

realidade do educando do ponto de vista de sua história pessoal inserida no 
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contexto social de sua época. 

A realidade de cada ambiente não corresponde apenas a sua realidade 

própria, temporal, geograficamente delimitada, mas à realidade que considera a 

sociedade dos homens de todas as regiões, unificadas pela mesma formação social 

e se reconhecendo como homens da mesma sociedade. A realidade concreta tem 

dimensão econômica, política, social, cultural e de desenvolvimento técnico e 

científico e deve ser compreendida para além dos limites geográficos. Diante disso, 

é relevante conduzir o processo educativo, buscando as verdadeiras causas das 

coisas, superando a aparência, buscando a essência dos processos, sejam naturais 

ou sociais. 

Para que a aprendizagem seja eficaz e ocorra a apropriação do 

conhecimento, há necessidade da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. 

O professor deve comprometer-se com a análise crítica das questões sócio-

econômico-culturais, exigindo do educando produção de análises escritas e a 

realização de debates com fundamentação teórica pertinente. 

Após a aproximação e a análise crítica do objeto do conhecimento segue-se a 

etapa de sistematizá-lo, expressá-lo concretamente, seja de forma oral, gestual, 

gráfica, escrita ou prática. Há um retorno à prática social, porém de forma elaborada 

onde há exposição dos vários níveis de relações estabelecidas com o objeto do 

conhecimento, bem como a generalização e a aplicação em outras situações que 

não as estudadas. 

Pelo exposto acima, pode-se afirmar que a organização didático-pedagógica 

de cada Curso deve partir do pressuposto de que “não há docência sem discência”, 

pois ensinar e aprender são fatos integrados dialeticamente, inseparáveis, que 

permitem a ação de dois sujeitos envolvidos no processo educativo. Considerando 

que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, a FATEC-PR assume um 

compromisso com a consciência crítica do educando. Em nossa visão, ensinar não é 

transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, a 

sua construção. Neste sentido, as aulas devem acontecer num ambiente ideal para 

questionamentos, indagações, curiosidades, desinibições, inquietudes e outras 

manifestações atinentes ao processo normal de ensino-aprendizagem. O que não 

pode faltar é um equilíbrio entre autoridade e liberdade no sentido de assegurar o 
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respeito dos alunos, sem, contudo, tirar sua espontaneidade e liberdade de 

expressão. 

Nessa visão, o professor-educador é aquele que sabe ser o processo 

educativo uma relação que se apóia num diálogo vivencial e existencial. Diálogo que 

faz crescer a ambos, educando e educador, estabelecendo o sentido de educação 

permanente na qual o ser terá a primazia na escala de valores. 

Nessa perspectiva, a educação tem que ser entendida como um 

acompanhamento cordial, e de imenso respeito, para que o educando consiga sua 

liberdade pessoal avaliando contínua e criticamente sua própria experiência. Assim, 

será possível formar indivíduos plenamente conscientes da sua atuação na 

realidade, das suas capacidades, das suas possibilidades, das suas limitações e dos 

seus deveres na convivência com os outros seres humanos. O verdadeiro educador 

é, pois, aquele que se põe a serviço dos educandos, colocando à sua disposição 

toda a riqueza e as conquistas da humanidade. A FATEC-PR também pede, de 

todos os educadores, uma atitude de respeito e acolhida para com as diferentes 

religiões e a busca de diálogo com os que divergem de si em pensamentos e 

propósitos. 

 

3.1 PERFIL DE EGRESSOS 

 

Os egressos dos cursos da FATEC-PR deverão demonstrar: 

 interesse e zelo pelo saber e pela cultura, como indispensáveis para o 

desenvolvimento do ser humano e como algo a ser buscado 

continuamente; 

 visão universal da vida e de seus correspondentes valores éticos e 

morais; 

 atitudes que valorizem o trabalho, a conduta científica e os valores morais 

e sociais do ser humano; 

 compromisso com a busca contínua pelo aprimoramento intelectual; 

 preparo para enfrentar a vida e o trabalho em seus vários níveis sociais; 

 equilíbrio emocional, autonomia de opinião e disposição permanente para 

o trabalho; 
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 valorização da prática da cidadania cívica e patriótica; 

 sólida base humanista, bem como uma visão holística que os habilitem a 

compreender o contexto sócio-político e econômico em que estão 

inseridos e a atuarem como agentes de mudança; 

 ética no exercício das atribuições específicas da profissão; 

 congruência entre os objetivos pessoais e organizacionais; 

 flexibilidade para lidar com situações novas e adversas; 

 capacidade de usar o raciocínio lógico e crítico-analítico para a solução 

de problemas; 

 visão global das organizações em que atuarem e da relação delas com o 

ambiente. 

 

3.2 COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

As atuais exigências do mundo do trabalho, no qual o trabalhador é 

responsável pela sua inserção mediante contínua atualização profissional, além de 

terem determinado o despontar do conceito de “competência” como um conceito-

chave na sociologia do trabalho, trouxeram o modelo das competências para o 

processo educacional das formações profissionais. 

A utilidade prática e imediata dos conhecimentos e habilidades adquiridos e a 

garantia da empregabilidade dos trabalhadores têm norteado a adoção do modelo 

das competências conceituadas por Perrenoud et al. (2002, p. 19) como  

 
[…] aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, mobilizando 
de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos 
cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, 
atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e raciocínio 
[…]. (PERRENOUD et al., 2002, p. 19). 
 

A concepção de competência no contexto da formação profissional e da 

análise do trabalho, segundo Rey (2002, p. 47-8), está pautada na competência-

comportamento “pela necessidade da explicitação dos objetivos pedagógicos”, na 

competência-função pela sua “finalidade técnico-social” e na competência-

conhecimento pelo “poder de geração e de adaptação de ações”. 

Assim, surge a necessidade de se estabelecer um sistema de formação 
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profissional dirigido ao desenvolvimento de competências essenciais à garantia da 

atuação profissional no cenário atual do trabalho. Demo (1997) destaca a 

importância de que tais competências sejam dirigidas à humanização do 

conhecimento, a fim de que este “possa servir aos fins éticos da história e não 

descambe em mera instrumentação da competitividade”. 

Para o desenvolvimento das competências profissionais adotadas nos cursos 

oferecidos pela FATEC-PR, estas observam níveis de competências que, segundo 

Deluiz (1997), norteiam as categorias de capacidades e habilidades gerais, comuns 

aos egressos de todos os cursos, a saber: 

 Técnicas – domínio de conteúdos necessários ao desenvolvimento do 

processo de trabalho, à compreensão dos sistemas e das redes de relações de 

trabalho e à obtenção e utilização adequadas das informações da área específica de 

trabalho. 

 Organizacionais ou metódicas – capacidade de autoplanejamento, de 

auto-organização, de estabelecimento de métodos próprios, de gerenciamento de 

seu tempo e espaço, desenvolvendo a flexibilidade no processo de trabalho. 

 Comunicativas – capacidade de cooperação, de trabalho e de expressão 

e comunicação com a sua equipe de trabalho, pautada no diálogo, no exercício da 

negociação e na comunicação interpessoal. 

 Sociais – capacidade de utilizar todos os seus conhecimentos nas diversas 

situações encontradas no mundo do trabalho e de transferir conhecimentos da vida 

cotidiana para o trabalho e vice-versa. 

 Pessoais – capacidade de assumir a responsabilidade sobre o trabalho, de 

tomar a iniciativa, de exercitar a criatividade, de aprender, de ter abertura às 

mudanças, de desenvolver auto-estima, atributos que implicam no envolvimento da 

subjetividade do indivíduo na organização do trabalho. 

 Serviço – capacidade de compreender e indagar quanto aos impactos dos 

seus atos profissionais sobre os serviços e a clientela. 

 Sociopolíticas – capacidade de refletir sobre a esfera do mundo do 

trabalho, de ter consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho, 

de ter autonomia de ação e compromisso social e de desenvolver o exercício da 

cidadania. 
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A sistematização dos níveis tem por finalidade o respeito aos numerosos e 

profundos aportes disciplinares do ensino superior, pensando uma formação 

profissional dirigida para as competências, sendo tarefa do professor, nos dizeres de 

Perrenoud et al. (2002, p. 154) 

 
[…] semear desejos, estimular projetos, consolidar uma arquitetura de 
valores que os sustentem e, sobretudo, fazer com que os alunos saibam 
articular seus projetos pessoais com os da coletividade na qual se inserem, 
sabendo pedir junto com os outros, sendo, portanto, competentes 
[…]. (PERRENOUD et al., 2002, p. 154). 
 

3.3 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

 

Vários teóricos da modernidade e pós-modernidade estão preocupados com 

princípios pedagógicos que viabilizem um trabalho consciente voltado para a 

constituição do sujeito, a formação da pessoa, enquanto ser integral, numa visão 

não apenas cognitiva, mas também afetiva, incluindo a transmissão de valores. 

Estes pressupostos apontam para a preocupação com a formação do 

indivíduo enquanto um ser que age e interage, capaz de construir e/ou reconstruir o 

conhecimento. Em conseqüência, princípios como: Ordenação, Cooperação, 

Contextualização, Relação Teoria/Prática, Interdisciplinaridade, Individualidade, 

Autonomia, Intersubjetividade, Transferência e  Investigação (pesquisa) deverão 

estar sempre presentes no processo. 

Conforme descrito anteriormente, neste PDI, o perfil do egresso dos cursos 

da FATEC-PR consiste de uma formação generalista, com profissionais que sejam 

mobilizados pelo agir humanístico, pelo senso crítico e pela capacidade reflexiva. 

Os cursos da FATEC-PR estão estruturados de modo a contemplar a 

formação de profissionais buscando-se uma formação teórico-metodológica e ético-

política numa perspectiva histórica cultural de cidadania e profissionalismo intensos. 

Por compreender que o homem é um ser que requer um trabalho de formação 

voltado para os diversos aspectos de sua individualidade, os cursos estarão também 

voltados para o aspecto da transcendentalidade e sua importância numa visão de 

educação ampla. 

Pretende-se oferecer uma base e um nível comum aos graduados, 

favorecendo também o desenvolvimento de um sentido de classe, fortalecimento do 
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profissional e de seu papel na sociedade. Nesse sentido consideramos que a 

preocupação com uma sólida formação teórica, o espaço para pesquisa e 

conhecimento/ intervenção na realidade escolar são fatores fundamentais para a 

formação do profissional culto e criativo, que compreenda a necessidade de 

atualização constante e que fundamente a sua prática na construção e reconstrução 

contínua. O propósito é promover um trabalho coletivo e interdisciplinar entre 

professores e professores e professores e alunos, numa visão integradora do 

profissional incentivando a criatividade e o comprometimento. 

Para tanto, apresentam-se a seguir aspectos relevantes dos processos 

metodológicos a serem adotados, os quais certamente assegurarão as formações 

pretendidas. 

 

3.3.1 Etapas do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

Assim, a metodologia de ensino adotada pela FATEC-PR é baseada no 

ensino socializado, com aplicação de uma didática que trabalhe a participação, a 

autonomia, o espírito empreendedor, a interdisciplinaridade, a transversalidade, a 

transdisciplinaridade e a contextualização como princípios pedagógicos. O processo 

compreende as seguintes etapas: 

a) Absorção do conhecimento: Por meio de múltiplas formas de sessões de 

ensino, utilizando-se de recursos plurissensoriais, bem como de estratégias 

diversificadas, como dinâmicas, estudos de casos específicos da área de gestão, de 

informática, etc., o facilitador do processo propiciará ao estudante oportunidade de 

acesso ao conjunto de conhecimentos básicos imprescindíveis para sua inserção no 

contexto da disciplina ou área de estudo, privilegiando o foco da instituição, que é a 

formação ampla e sólida nas ciências do comportamento, da vida e do 

profissionalismo; 

b) Ampliação dos conhecimentos por meio de estudos em grupo: Por 

intermédio de trabalhos orientados em equipe, nos quais o grupo se autogerencia no 

tocante ao processo de aquisição de uma nova gama de informações que lhe 

permita aprofundar-se em conhecimentos cuja base fora previamente absorvida. O 

facilitador do processo estabelecerá os parâmetros da atividade, de modo que esses 
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estejam vinculados à situação anterior e permitam a projeção de uma ação 

seqüenciada na fase seguinte; 

c) Aplicação dos conhecimentos na identificação de problemas e 

proposta de soluções: Mediante práticas em situações já vivenciadas ou não, de 

forma simulada e/ou real, mormente em empresas, órgãos e instituições sediados na 

área de entorno da Faculdade, os estudantes atuando individualmente ou em 

equipes multifuncionais, devidamente acompanhados por docentes orientadores, 

deverão ser capazes de identificar problemas e/ou disfunções em toda amplitude da 

esfera de ação das cursos da FATEC-PR, diagnosticadas a partir do embasamento 

recebido e apresentarem soluções técnicas e eticamente viáveis; 

d) Difusão/compartilhamento dos conhecimentos como agente de 

mudanças: Consiste na capacidade do estudante em propagar, no seu universo de 

ação, a base de conhecimentos adquiridos, utilizando-se das mais variadas formas 

de comunicação disponíveis, socializando sua experiência, compartilhando com sua 

realidade intra e extra-ambiental, exercendo seu papel na formação de opinião e 

agente de mudança, impactando positivamente a área geoeconômica de influência 

da Instituição. 

 

3.3.2 Métodos de Ensino e Aprendizagem 

 

Na FATEC-PR pretende-se implementar métodos dinâmicos, que estimulem a 

ação e reflexão críticas do acadêmico, fazendo com que o mesmo seja o sujeito de 

sua aprendizagem e desenvolva autonomia na forma de “aprender a aprender”. 

Deve-se salientar que os métodos de ensino e aprendizagem a seguir propostos, 

estarão plenamente adequados às especificidades dos conteúdos das áreas a 

serem abordadas nos cursos da FATEC-PR. Dentre a diversidade de métodos 

existentes, serão privilegiados os seguintes: 

a) sistema  presencial e semi-presenical de aulas e atividades práticas; 

b) exposição dialogada de conteúdos; 

c) exposição seguida de debates; 

d) palestras; 

e) discussão em grupo; 
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f) pesquisas bibliográficas; 

g) pesquisas em meios informacionais; 

h) pesquisas de campo; 

i) seminários; 

j) estudos dirigidos; 

k) estudo livre; 

l) dramatização; 

m) demonstração; 

n) organização e realização de eventos relacionados; 

o) organização e realização de atividades de extensão; 

p) atividades simuladas e reais de práticas profissionalizantes; 

q) estágios supervisionados. 

Enfatiza-se ainda que cada professor terá a liberdade de adaptar o melhor 

método e ajustá-lo aos conteúdos e dinâmicas que se fizerem necessárias no 

transcorrer de seus estudos, respeitando as diretrizes pedagógicas da IES, do 

colegiado e do NDE. 

Ainda como exemplo de processos metodológicos, nas ações didático-

pedagógicas propostas para os cursos da FATEC-PR, a participação ativa do 

acadêmico na sua aprendizagem dá-se de diferentes formas. Qualquer, porém que 

seja a opção do método de ensino, ele deve cobrar do estudante a recuperação do 

seu saber anterior, com a adição do novo saber. De forma destacada, o método de 

ensino deve possibilitar uma ação reflexiva que leve o discente a colocar em prática 

o seu novo saber, superando o saber anterior pela ação/reflexão, o que o capacitará 

a intervir na realidade, como agente de transformação da mesma. 

Entendemos que é importante também contemplar a criatividade e o livre 

arbítrio dos estudantes, a autonomia, enfatizar a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a contextualização do conhecimento  de acordo com as 

experiências dos mesmos, com o propósito de identificar contextos reais nos quais 

as noções a ensinar adquiram um significado, trabalhando as áreas do 

conhecimento de forma integrada, estabelecendo a ponte entre a teoria e a prática, 

o científico e o cotidiano. 



 

 

 

229 

3.3.3 Seleção de Conteúdos 

 

Compreende-se que a educação é um processo social que transmite os 

atributos e as aptidões necessários que distinguem os homens e os tornam aptos a 

viver em sociedade. Tal processo varia com o tempo, com os grupos sociais, com as 

regiões. Isso significa que para cada realidade educacional existem saberes 

diversos, conforme costumes e idéias produzidos socialmente. 

Não existem conteúdos absolutamente homogêneos e igualitários, adequados 

a todas as escolas, em todas as épocas e lugares. Entretanto, mesmo sendo 

heterogênea, existem saberes em questão. Como afirma Durkheim (1978, p. 39), 

“[…] não há povo em que não exista certo número de idéias, sentidos e práticas que 

a educação deve inculcar a todos [...] indistintamente, seja qual for a categoria social 

a que pertençam […]”. 

O professor e o aluno devem ter habilidades assentadas no desenvolvimento 

tecnológico e profissional. Os alunos formados devem ser cidadãos e profissionais 

capazes de participar do mundo contemporâneo e o professor deve trabalhar com o 

aluno para que ele desenvolva estas competências e construa estes valores. 

 As habilidades e competências dos alunos devem mobilizá-los para saber 

fazer e resolver, especialmente situações novas e nunca vistas. A competência não 

é conhecimento apenas, mas também valor, julgamento do que é conveniente ou 

não.  

 Na formação profissional existem saberes em questão – acadêmicos, 

científicos e técnicos , mas também há saberes próprios de cada profissão, os quais 

não derivam da ciência nem da técnica, mas que não deixam de ser indispensáveis. 

Uma formação universitária apurada não impede que um profissional também tenha 

de mobilizar saberes profissionais constituídos, os quais não são acadêmicos no 

sentido clássico do termo, ainda que tenham sido codificados. Ele também tem de 

recorrer a saberes provenientes de sua experiência pessoal, os quais são menos 

organizados, formalizados e verbalizados que os saberes profissionais. 

Portanto, no âmbito da formação inicial, é importante ensinar saberes 

profissionais em seu sentido amplo, expandindo os saberes teóricos oriundos das 

ciências envolvidas aos saberes procedimentais deles derivados. Na construção de 
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um currículo e na seleção dos conteúdos, esses saberes merecem uma 

consideração mais ampla. Enquanto as teorias eruditas são encontradas nos livros e 

defendidas por grupos de pressão, os saberes dos profissionais não possuem a 

mesma legitimidade e visibilidade, ficando evidente que a formação profissional não 

é mais transmissão de conteúdos, mas uma construção de experiências formativas 

pela aplicação e estimulação de experiências de aprendizagem. 

As mudanças exigem que a instituição de ensino superior transmita ao 

aprendente, na condição de futuro profissional, habilidades que aparentemente não 

têm nada com a clássica missão da vida acadêmica universitária, como: 

sensibilidade para diferenças culturais, habilidade para desenvolver boas relações 

sociais e capacidade de expressão. 

Segundo Teicher (apud CONSOLARO, 2000), do Centro de Pesquisa sobre 

Ensino Superior e Trabalho da Universidade de Kassel, há cada vez menos 

empregos; aumenta o emprego informal; os contratos de trabalho são mais curtos; 

exige-se novas habilidades (como trabalho em grupo); há uma demanda sobre 

alfabetização digital e outras habilidades para se lidar com novas tecnologias e os 

profissionais devem ter alto nível de conhecimento em várias áreas do saber 

humano. 

A Declaração Mundial sobre Ensino Superior da Unesco destaca alguns itens 

importantes que devem ser levados em consideração na escolha e seleção de 

conteúdos, afirmando que as instituições de ensino superior devem: 

 Ter como missão educar e treinar; 

 Exercer um papel ético e funções emancipatórias; 

 Propiciar acesso equitativo; 

 Harmonizar-se com o mundo do trabalho; 

 Educar de forma inovadora, estimulando o pensamento crítico e a 

criatividade; 

 Dar aos estudantes o papel de atores principais; 

 Adotar padrões internacionais de qualidade, sem uniformidade; 

 Priorizar o progresso do conhecimento pela pesquisa; 

 Estimular os potenciais e ressaltar os perigos da tecnologia; 
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 Determinar metas baseadas em necessidade sociais; 

 Fortalecer a administração e o financiamento; 

 Considerar a educação e ensino superior como um bem público; 

 Considerar o conhecimento como algo sem fronteiras; 

 Estabelecer parcerias e alianças. 

Estas mudanças contribuem para a volta da influência humanística que 

possibilita a formação livre de consciências críticas aumentando a capacidade 

produtiva da sociedade em termos culturais e intelectuais, refletindo em todos os 

ramos da produção humana. 

O profissional mais valorizado hoje deve ser um profundo e experimentado 

especialista, mas paralelamente também um generalista capaz, com cultura geral e 

conhecimento do mundo onde vive. 

Os cursos oferecidos pela FATEC-PR explicitam em seu projeto a 

preocupação de currículo que esteja em congruência com tudo que foi exposto 

acima, bem como uma consonância com a sua filosofia, missão e visão institucional. 

Esta visão dá sentido, coerência e integração a todos os processos que 

contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes, professores e a própria 

instituição. Buscar-se-á construir uma instituição de ensino comprometida com a 

comunidade, considerando ser a interação com a mesma e com o meio ambiente 

um importante recurso didático que contribuirá para que os conteúdos tenham 

sentido para os estudantes e para que estes se percebam como agentes de 

transformação social. 

Com este compromisso educativo buscar-se-á dar respostas aos anseios das 

comunidades vizinhas à Instituição e, conscientes da necessidade de expandir a 

atuação das mesmas, torná-las cada vez mais um pólo de desenvolvimento regional, 

projetando a sua ação a um público local, regional e nacionall. 

A visão, o perfil institucional, o perfil do professor e o perfil do egresso se 

convertem em pontos de referência para a organização curricular, seleção de 

conteúdos e planejamento estratégico. Objetiva-se o desenvolvimento excelente dos 

estudantes. 

Os cursos oferecidos pela FATEC-PR explicitam em seu projeto a 

preocupação de currículo que esteja em congruência com tudo que foi exposto 
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acima, bem como uma consonância com a sua filosofia, missão e visão institucional. 

Buscar-se-á um sistema permanente de avaliação integral, quando se 

medirão os resultados face aos perfis de desempenho projetados, a filosofia e 

valores institucionais. 

 

Conclui-se ainda que a Coordenação de cada curso estará responsável pela 

elaboração das bases estratégicas de cada unidade curricular cabendo, entretanto, 

ao Conselho de Administração Superior da instituição, a homologação dos citados 

Programas de Disciplinas, os quais servirão de base para cada docente compor o 

seu respectivo Plano de Ensino, estabelecendo as metodologias a serem adotadas, 

bem como os critérios de avaliação da disciplina. 

 

3.3.4 Recursos Didático-pedagógicos 

 

Os recursos infraestruturais e tecnológicos disponibilizados para a 

comunidade acadêmica da FATEC-PR incluem:  

a) equipamentos de multimídia;  

b) recursos didáticos convencionais;  

c) laboratórios; 

d) biblioteca; 

e) acesso a internet; 

f) acesso a periódicos informatizados; 

g) acesso à periódicos impressos. 

 

3.3.4.1 Equipamentos 

 

Os cursos da FATEC-PR podem contar com um considerável parque de 

máquinas e equipamentos que contribuem amplamente na condução do processo 

metodológico de ensino e aprendizagem, conforme lista a seguir: 

 fotocopiadoras; 

 quadro branco 

 flip-sharts; 
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 racks com computador e televisor; 

 aparelhos de DVD; 

 projetores de vídeo; 

 telas para projeções; 

 aparelhos de som; 

 caixas amplificadas, de som; 

 microcomputadores. 

 

3.3.4.2 Inovações pedagógicas significativas em relação a flexibilidade dos 

componentes curriculares 

 

Os cursos da FATEC-PR foram desenvolvidos buscando uma reflexão 

constante sobre as inovações pedagógicas capazes de aprimorar o processo 

ensino/aprendizagem. Tal reflexão sobre as inovações são contribuições teórico 

metodológicas que visam a ampliação da prática, numa relação dialética constante. 

A inquietação por inovações pedagógicas é premente entre os professores e 

gestores diante da necessidade da busca de melhorias constantes na educação e 

tais inovações refletem diretamente no processo didático pedagógico da Instituição. 

Na FATEC-PR, tais inovações são embasadas pela compreensão holística da 

educação, que prioriza o conhecimento do todo sem negar a importância do 

conhecimento das partes, além da busca pela articulação entre os pressupostos da 

abordagem sistêmica, da progressista e do ensino como pesquisa, possibilitando a 

realização em sala de aula e fora dela de experiências bem sucedidas, sempre 

repensando a educação com profundidade teórica, mas com diálogo constante com 

a prática. Em relação às inovações especificamente na flexibilização dos currículos, 

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

das matrizes curriculares, mediante, entre outras coisas, a redução dos pré-

requisitos. Em relação aos pré-requisitos, destaca-se o questionamento sobre até 

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

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

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

discussão sobre pré-requisitos é feita com os NDE’s e depois discutida nos 
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colegiados superiores. A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe 

de perto as reais demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de 

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

adequado perfil profissional de conclusão. Por outro lado, a flexibilidade garante 

oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos 

a construção de uma trajetória autônoma. 

 

3.3.4.3 Inovações Pedagógicas significativas em relação à integralização do 

curso 

 

A integralização dos cursos da FATEC-PR segue os princípios legais do 

Ministério da Educação e estão expressos nos projetos pedagógicos de cada curso, 

respeitando a carga horária estabelecida. Com a proposta da flexibilização curricular 

e acompanhando a tendência mundial de formação que, além dos conhecimentos 

adquiridos dentro de sala de aula, evidencia também o aprimoramento dos 

conhecimentos em outras instâncias, a FATEC-PR, juntamente com os Núcleos 

Docentes Estruturantes e os Colegiados dos cursos, aprimoram constantemente os 

projetos pedagógicos reelaborando as propostas pedagógicas e adaptando-as à 

realidade de exigências mercadológicas. A política institucional permite 

transferências entre cursos e aproveitamento das disciplinas de acordo com a 

legislação, garantindo o aproveitamento das disciplinas em sua totalidade quando a 

carga horária e os conteúdos programáticos representarem pelo menos 75% do total 

cursado. Caso não seja atingido tal nível percentual, o aluno poderá solicitar revisão 

através da comprovação de seus conhecimentos a partir de uma avaliação. Além 

disso, diante do exposto na Lei de Diretrizes e Bases No. 9394/96, Art. 47 § 2º que 

diz que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos 

seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Tal aproveitamento 

de conhecimentos adquiridos em serviço, na FATEC-PR, é verificado através de 

aplicação de prova de conhecimentos e sua respectiva aprovação pelo coordenador 

e colegiado do curso. As Atividades Complementares, previstas para os cursos de 
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graduação, além de constituírem importantes mecanismos para introduzir a 

flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que 

permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do 

perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga 

horária do curso. Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam a 

fornecer subsídios complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão 

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

aluno quanto aos conhecimentos, competências e habilidades que deseja construir 

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

atividades presentes no próprio curso e nos demais cursos da Instituição, garantindo 

assim uma formação constantemente renovada, intimamente ligada à realidade do 

mercado onde está inserido. 

 

3.3.4.4 Inovações Pedagógicas significativas em relação aos Projetos 

Integradores 

 

A prática pedagógica dos cursos da FATEC-PR buscam o desenvolvimento 

de competências e a capacidade de integração destas competências, dessa 

maneira, a avaliação dos conteúdos a partir das disciplinas será agregada à 

avaliação dos projetos integradores. Os projetos integradores têm significância 

idêntica aos resultados das demais disciplinas, inclusive para a obtenção da 

certificação de qualificação profissional, o que promove o desenvolvimento das 

competências e integração dos conhecimentos.  

A prática pedagógica destes cursos prevê que as avaliações dos projetos 

integradores sejam realizadas por professores especializados nas diversas áreas do 

conhecimento, relacionados aos respectivos cursos e também em bancas 

avaliadoras multidisciplinares. Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e 

integrada dos conhecimentos, buscando a constante inovação, criatividade, 

adaptação e identificação de oportunidades e alternativas na gestão das 

organizações. O modelo de integração de conhecimentos permite o 

desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal e não somente 

o ensino unilateral. Os projetos integradores procuram estabelecer a ambientação 
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da aprendizagem, estimulando a resolução de problemas organizacionais, 

capacitando e ampliando as alternativas para gestão e melhoria das práticas 

organizacionais. 

 

3.3.4.5 Inovações pedagógicas significativas em relação à aprendizagem 

baseada em problemas (ABP) 

 

A política de ensino da FATEC-PR é elaborada e homologada a partir de 

discussões e proposições das diferentes coordenações de cursos e da Direção 

Acadêmica conforme previsto no Regimento da IES. Trata-se, então, de um 

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

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

formação de sujeitos críticos. Uma política de ensino não pode prescindir de uma 

metodologia apropriada e, sendo assim, a FATEC-PR desenvolve projetos que 

garantam uma Aprendizagem Baseada em problemas. A metodologia foi 

denominada em inglês como PBL – Problem Based Learning e surgiu, inicialmente, 

como proposta para cursos de Medicina, porém hoje vem sendo aplicada em outros 

cursos universitários.  

Essa metodologia apresenta como características principais o fato de ser 

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

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

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

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

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

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

pontos fundamentais para a motivação e aquisição de conhecimentos. Sendo assim, 

estimula no aluno a capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de 

ouvir outras opiniões, mesmo que contrárias às suas e induz o aluno a assumir um 

papel ativo e responsável pelo seu aprendizado. A metodologia objetiva, ainda, 

conscientizar o aluno do que ele sabe e do que precisa aprender e motiva-o a ir 

buscar as informações relevantes. 
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3.3.4.6 Inovações pedagógicas significativas em relação a Metodologias ativas 

de ensino e aprendizagem 

 

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

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

metodológico firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino-

aprendizagem. Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos 

desse processo, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao 

raciocínio e à reflexão crítica. 

O professor, por outro lado, passa a desempenhar o papel de incentivador, 

garantindo situações que estimulem a participação do aluno no ato de aprender; e 

de orientador, auxiliando a construção do conhecimento. A pedagogia interativa 

busca promover um processo de aprendizado mais ativo, capaz de estimular a troca 

de informações entre professores e alunos e entre os próprios alunos, estimulando a 

criatividade e levando-os a desenvolver a habilidade de reagir às novas situações 

que, de maneira concreta, serão impostas pela prática profissional. Supera, com 

vantagens, a pedagogia da transmissão passiva de conhecimentos utilizada nos 

métodos tradicionais de ensino, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo de 

atitudes, conhecimentos e habilidades dos estudantes. Facilita o desenvolvimento 

dos seus próprios métodos de estudo, aprendendo a selecionar criticamente os 

recursos educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e aprender a aprender. 

A problematização dos conteúdos constitui requisito necessário e essencial para o 

desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula a 

participação do aluno e fornece ao professor uma constante atualização do perfil do 

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

identificado durante o processo de aprendizagem. A partir de questões 

problematizadoras, consideram-se os conhecimentos prévios e experiências do 

aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação problema que 

desencadeou a discussão. Nessa perspectiva, os elementos curriculares adquirem 

novas formas e os conteúdos não são memorizados, mas apreendidos 

compreensivamente. Os alunos são incentivados a avaliar o próprio trabalho, 
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praticando assim a auto avaliação, postura indispensável à construção do 

conhecimento. Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as 

seguintes atividades: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, 

resenhas, aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em laboratórios, 

estudos de meio, pesquisa bibliográfica e iniciação científica. Além disso, é 

estimulado o uso de metodologias de ensino baseadas na interação, tais como a 

discussão; o debate; a mesa redonda; o seminário; o simpósio; o painel; o diálogo, a 

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

aprendizado baseado em problemas, com o estudo centrado em casos reais.  

Além das tradicionais práticas amplamente conhecidas, a FATEC-PR adota, 

quando possível, no âmbito dos seus cursos, algumas alternativas didáticas e 

pedagógicas, tais como: utilização de recursos audiovisuais e multimídia em sala de 

aula; utilização de equipamentos de informática com acesso à Internet.  

 

3.3.4.7 Inovações pedagógicas significativas em relação a aproveitamento de 

estudos e competências desenvolvidas no trabalho e outros meios 

 

A FATEC-PR aceita, desde que haja vagas e mediante processo seletivo, 

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

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

necessária, como os programas das disciplinas cursadas no curso de origem, além 

do original do histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas 

cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante, 

estando sujeito às adaptações curriculares que fizerem necessárias, aproveitados os 

estudos realizados com aprovação no curso de origem.  

O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas às seguintes e 

demais normas do regimento interno: 

 
CAPÍTULO IV 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
Art. 56 - No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a 
FATEC-PR aceitará transferências de alunos provenientes de cursos 
idênticos ou afins, ministrados por estabelecimento de ensino superior 
nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico. 
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§ 1º As transferências ex-officio dar-se-ão na forma da lei. 
§ 2º O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 
documentação constante do artigo 51, além do histórico escolar do curso de 
origem, programas e carga horária das disciplinas nele cursadas com 
aprovação, e guia de transferência expedida pela Instituição de origem 
devidamente autenticada. 
§ 3º A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, 
não poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre as 
Instituições. 
§ 4º A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia 
consulta, direta e escrita, da FATEC-PR à instituição de origem, que 
responderá, igualmente por escrito, atestando a regularidade ou não da 
condição do postulante ao ingresso. 
Art. 57 - O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no 
curso de origem. 
§ 1º O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pela 
Coordenadoria de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas às 
seguintes e demais normas da legislação pertinente: 
I - as matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento 
em instituição autorizada, plenamente compatíveis com o programa do 
curso, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-lhes os créditos, 
notas, conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de 
procedência; 
II - o reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a 
dispensa de qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 
III - a verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a 
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as 
disciplinas correspondentes a cada matéria; 
IV - observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno 
transferido, para integralização do currículo, o cumprimento regular das 
demais disciplinas e da carga horária total; e 
V - o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido 
para efeito de integralização curricular, em função do total de horas 
obrigatórias à expedição do diploma da FATEC-PR. 
§ 2º Nas matérias não cursadas integralmente, a FATEC-PR poderá exigir 
adaptação observados os seguintes princípios gerais: 
I - os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de 
programas, carga horária e ordenação das disciplinas, não devem superpor-
se à consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e 
habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e 
profissional do aluno; 
II - a adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial 
de estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da 
capacidade de aprendizagem do aluno; 
III - a adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela 
excluindo-se o processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo 
aluno para ingresso no curso; 
IV - não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial 
que lhes assegure a transferência em qualquer época e independentemente 
da existência da vaga, salvo quanto às matérias com aproveitamento, na 
forma dos itens I e II, do § 1º deste artigo; e 
V - quando a transferência se processar durante o período letivo, serão 
aproveitados conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na 
Instituição de origem até a data em que se tenha desligado. 
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Art. 58 - Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo 
estabelecimento de destino, a FATEC-PR concede transferência de aluno 
nela matriculado. 
Art. 59 - Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de 
outros cursos de graduação de Faculdades ou de instituições congêneres, 
as normas referentes à transferência, à exceção do disposto no artigo 56, § 
1º e no artigo 57, § 2º, incisos I e IV. 

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

carga horária e de conteúdo programático serem inferiores a 75%, o aluno poderá 

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

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

aproveitamento. É importante ressaltar também a inovação baseada na legislação 

em vigor que dispõe sobre a verificação de conhecimento profissional também 

através de prova de conhecimentos, o que garante ao aluno a possibilidade de maior 

aproveitamento de seus conhecimentos efetivos. 

 

3.3.4.8 Inovações pedagógicas significativas em relação ao desenvolvimento 

de tecnologias 

 

A evolução tecnológica aplicada à educação deve ser um fator presente em 

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

meio excelente para o desenvolvimento pedagógico em geral.  

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

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

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

conhecimento científico. Um recurso tecnológico é, portanto um meio que se vale da 

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

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

(um sistema, uma aplicação virtual). Os recursos oferecidos pelas novas 

tecnologias, como internet e redes de comunicação, evidenciam a necessidade de 

estabelecimento de vínculos entre os conteúdos das disciplinas, as diversas 

aprendizagens no âmbito da instituição e a realidade cotidiana. As inovações 

tecnológicas ocorrem de maneira constante, levando em conta as novidades que o 

mercado disponibiliza para todos os segmentos da humanidade, sejam elas: 
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educacionais, sociais ou do mundo do trabalho, e são adaptadas para auxiliar a 

prática pedagógica. No meio acadêmico, os recursos tecnológicos tornaram-se 

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

ampliação da pesquisa e da comunicação. A FATEC-PR disponibiliza para os alunos 

laboratórios de informática e um de redes, com máquinas modernas, além da 

biblioteca com terminais para consulta e wireless em todo o campus, dando ao aluno 

a possibilidade de pesquisa em qualquer tempo e local dentro do campus. Além 

disso, á através dos recursos tecnológicos que o corpo discente pode avaliar o corpo 

docente e os coordenadores de curso, entrar em contato direto com a Ouvidoria e 

acessar todos os seus dados no sistema on-line. As inovações ocorrem desde a 

melhoria das matrizes curriculares, laboratórios, controle acadêmico, biblioteca e 

todos os demais setores da Instituição, com atualização constante de hardware e 

software. Com as novas tecnologias à disposição tanto de professores como alunos, 

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

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

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

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

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

fundamental no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

3.3.5 Laboratórios da FATEC-PR 

 

Para atender os cursos que oferta, a FATEC-PR tem equipados, sete (7) 

laboratórios: 

 Laboratório 1 – Eletrônica Digital e Microprocessadores; 

 Laboratório 2 – Arquitetura de Computadores; 

 Laboratório 3 – Telecomunicações e Cabeamento; 

 Laboratório 4 – Informatica e Redes de Computadores I; 

 Laboratório 5 – Informatica e Redes de Computadores II; 

 Laboratório 6 – Informatica e Redes de Computadores III; 

 Laboratório 7 – Eletricidade, Eletrônica Analógica e de Potência. 
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3.4 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Os processos de avaliação a serem adotados em todos os cursos da FATEC-

PR terão como referencial a avaliação mediadora visando oportunizar aos 

educandos o acesso a todos os níveis do saber e o direito à educação, conforme 

defendida por Hoffmann (2001, p. 10) como sendo “... substancialmente reflexão, 

capacidade única e exclusiva do ser humano, de pensar sobre os seus atos, de 

analisá-los, julga-los, interagindo com o mundo e com os outros seres, influindo e 

sofrendo influências pelo seu pensar e agir”. 

 

3.4.1 Pressupostos Básicos 

 

A avaliação da aprendizagem deve estar respaldada: 

 em um referencial teórico; 

 na filosofia da escola; 

 na metodologia de ensino; 

 na legislação vigente; 

 nos objetivos do curso, das disciplinas e dos conteúdos; 

 nas características do estudante. 

 

3.4.2 A Responsabilidade da Unidade de Ensino 

 

Instituições formais são constituídas pela sociedade para promover o 

desenvolvimento integral das pessoas através do saber sistematizado, e através da 

produção do saber, para que se tornem seres críticos e determinados. Assim, o 

ensino é a principal função destas instituições e dentro desse processo ensino-

aprendizagem a prática avaliativa deve ocupar espaço de fundamental importância. 

Servindo de parâmetro para esta proposta a instituição educacional deve 

assumir os seguintes posicionamentos: 

 Não considerar a avaliação como momento de destaque. Esta deve estar 

presente em todos os momentos das práticas pedagógicas vivenciadas na 

escola, não tratando a avaliação como um ritual num momento específico. 
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 Não encarar a avaliação como um fim, sobrepujando à própria 

aprendizagem. 

 Não centrar atenção especial em provas e notas, promoção em detrimento 

do ensino-aprendizagem. A avaliação deve ser encarada como meio para 

confirmar seus pressupostos básicos e sua verdadeira função. 

 Evitar que, pela avaliação se desenvolva a prática reprodutivista, onde a 

capacidade de busca do aluno fica embotada e o processo aprendizagem 

reduzido a uma seqüência de atos: Transmitir – Assimilar – Memorizar – 

Reproduzir conhecimentos o que é levado a efeito através de uma 

metodologia tradicional de ensino e uso de instrumentos de avaliação não 

problematizadores que induzem à memorização sem um significado real 

para a vida do aluno. 

 Evitar a visão reducionista do processo, como seja: determinar períodos 

distintos para não dicotomizar o processo educativo e deixar de cumprir o 

princípio da continuidade, sendo um processo contínuo presente em todos 

os momentos da atividade escolar para cumprir a sua função diagnóstica. 

Não privilegiar a memorização, privilegiando apenas o aspecto cognitivo 

da aprendizagem, em detrimento dos outros aspectos da inteligência do 

aluno. O aluno é um todo integrado e os aspectos afetivos e habilidades 

não podem ser relegadas. 

 Não reduzir apenas a uma apreciação final para fins de classificação. 

 Promover uma proposta institucional democrática de avaliação, na qual 

todos os envolvidos no processo tenham oportunidade de avaliar e serem 

avaliados, evitando a visão unilateral do processo onde apenas um dos 

pólos é avaliado – o aluno desloca o peso da decisão centralizada no 

professor conseguindo desvios autoritários. 

 Evitar que o processo burocrático se sobreponha à natureza pedagógica 

do ato de avaliar. 

 Oferecer oportunidade de preparo, atualização e suporte ao professor. 

Não limitar sua ação. 

 Promover a conscientização do processo de avaliação. É fundamental que 

a instituição promova a conscientização da comunidade escolar sobre o 
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verdadeiro sentido da avaliação, extensiva a docentes, discentes e pais ou 

responsáveis. 

 Ter uma proposta de avaliação contínua no seu verdadeiro sentido, não 

uma pretensa com um número sucessivo de testes ou falsas 

oportunidades de promover o crescimento ou atender às reais 

necessidades do aluno. 

 Valer-se da avaliação como diagnóstico, acompanhamento e mediação da 

aprendizagem não somente para fins promocionais. 

 Usar a avaliação para definir prioridades; localizar aspectos da ação 

pedagógica que demandam mais apoio. 

 Fundamentar decisões: recuperação da aprendizagem; classificação e 

reclassificação do aluno; planejamento e replanejamento curricular. 

 Fazer do processo da avaliação um ato educativo. 

 Avaliar o aluno no seu todo, com significado pessoal, não somente os 

aspectos cognitivos direcionados para memorização.  

 Orientar o aluno a reconhecer na avaliação um instrumento de mediação 

da aprendizagem e tomada de consciência de suas conquistas, 

dificuldades e possibilidade do ato de aprender. 

 Considerar o aluno no seu ritmo, individualidade e inteligências múltiplas. 

 Garantir ao aluno a avaliação como um ato educativo, servindo para dar 

suporte à formação discente como: valor do conhecimento, gosto pelo 

estudo, capacidade de raciocínio, desenvolvimento de autonomia, 

autoconfiança, honestidade e tantos outros valores. 

 

3.4.3 Introdução Geral ao Processo de Avaliação Ensino e Aprendizagem da 

FATEC-PR 

 

Ainda quanto ao processo avaliativo do aproveitamento escolar, tem-se as 

seguintes considerações a serem apresentadas: 

A avaliação é uma prática educativa cujo papel é o de fornecer elementos que 

apóiem e mediem as ações entre as necessidades e a realidade educacional, com 

vistas ao aperfeiçoamento de todos os envolvidos. 
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Entende-se avaliação como um processo contínuo, dinâmico e sistemático, 

que implica em julgamento, de acordo com padrões estabelecidos, com vistas à 

compreensão de uma dada realidade, buscando oferecer a mediação entre o 

existente e o almejado e propiciando o posicionamento quanto às direções a serem 

tomadas para o desenvolvimento do foco de estudo. 

Para dimensionar esse conceito, seguem as características de avaliação que 

se propõe assumir neste projeto. O processo de avaliação dos cursos da FATEC-PR 

será: 

 dialógico – acentuando o diálogo crítico entre as partes, promovendo e 

valorizando a participação ativa dos envolvidos, respeitando-se a sua 

autonomia; 

 válido – tendo sempre presente seus objetivos e realizando-se em razão 

de propósitos transparentemente especificados; 

 preciso – pela seleção/construção de técnicas/instrumentos adequados 

que cubram todos os aspectos relevantes e pelos resultados fidedignos; 

 criterioso – tendo normas e critérios explícitos – que priorizem o mérito e a 

competência, respeitados por todos na sua aplicação e consistentes com 

procedimentos metodológicos definidos; 

 imparcial – com tratamento eqüitativo; 

 conseqüente – com atuação responsável, respeitando-se decisões e 

recomendações resultantes do processo; 

 justo – garantindo o direito ao questionamento e à defesa; 

 integral – na medida em que considera as suas diferentes facetas; 

 exequível – sendo viável, de acordo com a realidade; 

 orientador – com a comunicação dos resultados aos participantes 

envolvidos, conduzindo a uma reflexão que permita a ação e a busca de 

caminhos, proporcionando oportunidade para o aprimoramento. 

Essas características expressam os pontos cruciais para uma avaliação ética 

e democrática e garantem credibilidade de seu processo, em toda a sua extensão. 

A sistemática de avaliação de cada um dos vários aspectos dos cursos da 

FATEC-PR, será descrita nas seções seguintes. Em todos eles, a avaliação 
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considerará o contexto histórico, político e social em que se insere a questão da 

verificação do ensino-aprendizagem. 

 

3.4.3.1 Objetivos da avaliação 

 

Esta proposta de avaliação propõe-se a avaliar o desenvolvimento do curso, 

tendo em vista o processo e o produto, concebendo-o como um projeto de pesquisa. 

Na avaliação do desenvolvimento dos cursos inclui-se a avaliação dos 

mecanismos de ingresso, da aprendizagem dos alunos, dos materiais didáticos, do 

currículo e da avaliação (concepção, metodologia, execução). 

Propõe-se um projeto de avaliação como um projeto de pesquisa, na 

medida em que se pretende coletar dados, evidências e informações de forma 

sistematizada sobre as estratégias didáticas e sua aplicação, relacionando-as com a 

aprendizagem dos alunos, no contexto do referencial teórico da proposta 

pedagógica e da fundamentação teórico-metodológica da proposta curricular. 

Assim sendo, o pessoal envolvido no desenvolvimento dos cursos da FATEC-

PR atuará com postura investigativa, conhecendo os objetivos e as atividades 

programadas e registrando cuidadosa e criteriosamente os dados e as informações. 

Justifica-se essa concepção de pesquisa avaliativa, nesta proposta, porque 

exige-se a definição de um arcabouço teórico que dê consistência ao projeto e um 

delineamento prévio de: 

 fatores a serem considerados no processo de avaliação; 

 dados e informações relevantes a serem coletados e observados; 

 instrumentos e formas de obtenção e registro de dados e informações; 

 formas de organização e sistematização de dados e informações; 

 que favorecerão: 

 o acompanhamento do processo de avaliação de modo fundamentado 

e sistematizado; 

 a leitura da prática educacional fundamentada na teoria e revisão da 

teoria a partir da prática; 

 o sincronismo de ação-reflexão; 

 o questionamento, análise crítica e sistemática de dados, informações 
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e procedimentos; 

 a interpretação e análise dos resultados com objetividade e precisão; 

 a compreensão e visibilidade do processo e dos resultados do curso; 

 a correção de falhas de percurso com base em fontes fidedignas; 

 o aprimoramento, redirecionamento e redimensionamento das ações 

com base em metodologia consistente e em coerência com a proposta 

de avaliação; 

 a confiabilidade em conclusões e decisões, evitando-se interpretação 

do fenômeno educacional com base em opiniões pessoais; visão 

parcial, distorcida, tendenciosa da realidade ou idéias pré-concebidas. 

Trata-se, portanto, de uma produção de conhecimento que está em 

permanente reconstrução. 

 

3.4.3.2 Avaliação da Aprendizagem 

 

Em primeiro lugar a sistemática de avaliação da aprendizagem proposta para 

os cursos da FATEC-PR considerará os objetivos e as características de ensino. 

Por sistemática de avaliação da aprendizagem entende-se a relação entre o 

que avaliar, o como avaliar (modalidades e técnicas/instrumentos), a forma de 

expressar resultados e os usos dos resultados. 

 

- O que Avaliar? 

Os instrumentos e procedimentos de avaliação serão orientados no sentido 

de verificar, nas diferentes áreas do currículo, os seguintes domínios de 

aprendizagem: saber, saber ser, saber pensar, saber aprender, saber fazer (em 

lugar de apenas ser capaz de fazer) e saber conviver. 

Relacionada a esses domínios de aprendizagem, a avaliação verificará a 

capacidade do aluno em saber ler (leitura crítica da realidade); pesquisar; expressar-

se com independência intelectual; argumentar e discutir com autonomia; 

fundamentar suas idéias e pensamentos; trabalhar em grupo; saber usar o 

conhecimento (e como) para levantar questões, fazer antecipações e solucionar 

problemas. E, por se tratar de uma situação de ensino-aprendizagem inovadora, 
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será avaliada a compreensão do aluno em relação à linguagem e a interação do 

aluno com a forma da comunicação que se está trabalhando. 

Destacam-se quatro conceitos essenciais à formação de um cidadão 

profissional apto a atuar no presente e no futuro que merecerão atenção na 

avaliação da aprendizagem: saber pensar, saber aprender, saber fazer e saber 

conviver.  

Com isso, a ênfase é o processo de construção do conhecimento ao invés da 

aprendizagem pela instrução. Ou seja, o que e o quanto um sujeito sabe terão 

menos importância na avaliação do que como ele sabe e suas competências 

profissionais. 

Isto não significa que a avaliação de conteúdos será desprezada, mas que 

será tomada em perspectiva diferente do que comumente se faz, que é a avaliação 

da mera reprodução do conhecimento transmitido. Os conteúdos serão entendidos 

mais como meio para o aluno demonstrar a aprendizagem nos domínios e 

capacidades acima referidos. 

Na sociedade moderna o indivíduo necessita de habilidades intelectuais e de 

competências sociais que lhe permitam identificar, delimitar, antecipar e buscar 

soluções, selecionar alternativas, intervir e justificar sua postura, pautada pela ética, 

frente a novos problemas. Logo, a avaliação tem que estar afinada à análise dessas 

habilidades e competências, verificando a autonomia intelectual do aprendiz. Dessa 

forma, pode ser demonstrada a aprendizagem da habilidade do aprender e do 

pensar independentemente e inteligentemente, do aprender a elaborar informação, 

com base em critérios. 

A avaliação buscará evidências de que houve aprendizagem, manifestada por 

meio do conhecimento interdisciplinar, da intuição e da criatividade. Porém, a 

aprendizagem deve ser contínua ao longo da vida, o que demanda o 

desenvolvimento de determinados comportamentos, habilidades, atitudes, 

convicções que favoreçam essa postura. 

 

- Como Avaliar? 

Os saberes, de uma maneira geral, requerem procedimentos de avaliação 

diversos, de acordo com suas particularidades. Para determinadas competências e 
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habilidades encontram-se à disposição procedimentos consolidados de avaliação e 

medida. Por outro lado, existem domínios de aprendizagem cuja avaliação é mais 

complexa. Dentre eles, destacam-se sobremaneira o saber pensar e o saber 

aprender. Da mesma forma, pode-se dizer que ensinar com a finalidade de 

desenvolver estas competências exige uma concepção crítica de educação e 

domínio didático para oportunizar esse tipo de aprendizagem. 

Seguindo essa premissa, a avaliação será construída como um processo 

dinâmico que, a par de evidenciar o progresso do aluno, constituir-se-á em momento 

prazeroso e que gere gratificação na medida em que é apenas um dos passos do 

processo de aprendizagem. Os eventuais insucessos manifestados nessas 

avaliações servirão para detectar pontos que podem ser aperfeiçoados e os 

sucessos devem valorizar a evolução processual. 

Pelo exposto, deduz-se a importância do acompanhamento “pari passu” da 

caminhada do aluno rumo aos objetivos. Assim, faz-se mister utilizar diversas 

modalidades de avaliação que permitam a identificação da ocorrência ou não de 

aprendizagem. 

 

- Modalidades de Avaliação 

Na avaliação da aprendizagem terá grande ênfase a modalidade de 

avaliação formativa (concomitante) que tem por finalidade detectar como está 

ocorrendo a aprendizagem (feedback) e possibilitar recuperação em cada estágio do 

processo de ensino-aprendizagem. Esse controle permite a identificação de pontos 

que merecem ser melhor trabalhados para o alcance dos objetivos propostos. 

Essa modalidade de avaliação será útil para corrigir, a médio prazo, falhas 

nas estratégias e materiais didáticos. Para o aluno, além de prover feedback, 

informando-lhe sobre o seu aproveitamento e sobre a necessidade de recuperação, 

ajuda a estabelecer seu ritmo de estudo e de aprendizagem. 

Algumas recomendações devem ser consideradas: 

 Promover a expressão de idéias pelos alunos e a manifestação de suas 

dificuldades nos conteúdos trabalhados; 

 Favorecer o saber conviver através de trabalhos em grupos, garantindo, 

no entanto, o atendimento individual ao longo do processo. Neste caso, 
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para os trabalhos em parceria, pode ser utilizado o talk, serviço derivado 

do correio eletrônico, que possibilita o intercâmbio de idéias no momento 

da conexão; 

 Corrigir formativamente as tarefas realizadas pelos alunos, colocando as 

justificativas das correções realizadas e indicando caminhos e meios que 

favoreçam a aprendizagem; 

 Proceder gradativamente na apresentação de tarefas e no grau de 

complexidade, estabelecendo relações entre o conteúdo já estudado e o 

novo, considerando as dificuldades apresentadas e de acordo com o que 

foi produzido pelo aluno; 

 Considerar a evolução do aluno ao longo do aprendizado através de uma 

análise global do seu desempenho. 

Essa avaliação orientadora é o cerne da questão avaliativa num processo de 

formação profissional, pois está intimamente relacionada ao desenvolvimento de 

estudos por etapas e tarefas individuais. São especialmente importantes aqui a auto-

avaliação e a avaliação cooperativa, assim como as avaliações realizadas pelos 

professores que, associadas, podem redundar numa “avaliação dialética responsiva 

que enfatize o diálogo e a negociação para encontrar respostas meritórias e 

relevantes”. 

As avaliações a serem realizadas ao término de cada disciplina, no 

desenvolvimento das atividades programadas nos cursos da FATEC-PR, serão 

momentos apropriados para a avaliação formativa e devem seguir as 

recomendações acima. 

Em cada unidade de estudo haverá um exercício de auto-avaliação. Esse 

exercício poderá ser uma prova com testes objetivos ou de questões discursivas ou 

alguma tarefa, proposta com o objetivo de avaliação formativa, que acompanhará o 

material impresso. As questões ou tarefa deverão cobrir os objetivos da(s) 

unidade(s), desenvolvidos por meio de material impresso.  

A modalidade de avaliação somativa (retrospectiva, conseqüente) também 

tem o seu espaço no processo de ensino-aprendizagem da FATEC-PR. É realizada 

com a finalidade de classificação ao final de determinados períodos, tendo em vista 

a promoção sucessiva do aluno, o que leva à certificação. 
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Nesse caso, o cerne das provas diz respeito à “habilidade de aplicar, 

combinar ou integrar o que se aprendeu anteriormente sobre muitos tópicos”, ou 

seja, deve haver produção. Para a elaboração dessas provas é importante que se 

considere o conteúdo, o processo mental e a situação (contexto teórico, problema do 

cotidiano). 

Durante o percurso do aluno haverá momentos de avaliação somativa, provas 

presenciais, como condição para prosseguimento. Não sendo aprovado, o aluno 

poderá inscrever-se novamente para fazer a prova. Ao final de cada disciplina 

haverá uma prova presencial, de caráter somativo. 

Ao término do curso, haverá também uma situação de avaliação somativa, 

constando de um Projeto Integrador e/ou Trabalho de Conclusão de Curso, com 

defesa presencial perante uma banca examinadora como condição para a obtenção 

do diploma de conclusão. 

Esta modalidade de avaliação, além da função de atribuir notas aos alunos, 

será utilizada para certificar suas capacidades e habilidades; estimar o rendimento, 

bem como determinar o início da instrução, nos módulos e séries de atividades 

subseqüentes; prover feedback e comparar resultados de grupos diferentes de 

alunos. 

 

- Técnicas e Instrumentos de Avaliação 

A avaliação será realizada por meio de mecanismos de hetero-avaliação, 

auto-avaliação e avaliação cooperativa, utilizando-se de uma diversidade de 

técnicas/instrumentos: provas, seminários integradores, observação e trabalhos 

escritos. 

Propôs-se uma avaliação que relativize o peso destes mecanismos, 

considerando o mérito que tem cada um, conduzindo-os metodicamente, com 

explicitação clara dos critérios e aplicando-os consistentemente. 

O recurso de novas oportunidades para demonstrar o domínio de 

aprendizagem implica em oferecer, a cada chance, novas situações de avaliação, ou 

seja, no caso de prova, nunca seria utilizado um teste com questões anteriormente 

aplicadas ao mesmo aluno. 

Quando se verificar nas avaliações de unidades, ou nas avaliações parciais e 
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final que há dificuldade em alcançar o domínio, o procedimento é analisar a 

programação - materiais, orientações, critérios e instrumento de avaliação, com 

vistas a eventuais alterações futuras. O problema pode não estar no aluno. 

Nessa linha de aprendizagem para o domínio, o tempo e o ritmo de cada 

aluno para demonstrá-lo são respeitados e ele tem a oportunidade de revisar os 

conceitos trabalhados, suas ações, métodos de estudo, fontes de informação e o 

esforço e a atenção necessários. 

A condução adequada da avaliação, em especial no conteúdo/forma de 

julgamento da produção do aluno e de comunicação do resultado, postura, atitudes 

e gestos não punitivos, pode influenciar no comportamento dos alunos no 

enfrentamento de provas e entrevistas e trabalhos escritos. Além disso, pode 

determinar a atitude dos alunos em auto-avaliações e avaliações cooperativas. 

Evasão e ritmo lento de aprendizagem, embora sejam explicados por fatores 

como dificuldades de aprendizagem, jornada de trabalho, problemas de saúde e 

outros problemas pessoais, podem também ser estimulados por uma condução 

inadequada do processo de avaliação. 

Os trabalhos escritos são produções dos alunos, fruto de investigação, 

pesquisa bibliográfica, atividades práticas, entrevistas, programas audiovisuais, 

estágios etc. Nestas situações, os alunos poderão evidenciar: 

 posicionamento crítico-reflexivo a respeito de situações-problema, com 

base em referenciais teóricos trabalhados nos materiais programados; 

 capacidade de síntese do conhecimento trabalhado; 

 compreensão crítica da realidade; 

 capacidade de argumentação; 

 habilidade de estruturação e organização textual; 

 tratamento de temas em profundidade; 

 organização do pensamento a partir de diferentes fontes e posições; 

 capacidade de lidar com a literatura pertinente e atualizada e com diversos 

tipos de produção do conhecimento; 

 domínio na referenciação de obras bibliográficas. 

Esses trabalhos poderão ser relatórios de atividades desenvolvidas ou 

projetos de investigação, preferencialmente, com a característica de pesquisa. Os 
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alunos terão roteiro para elaboração e serão orientados e acompanhados pelo 

professor responsável.  

As provas presenciais, instrumento obrigatório em todas as disciplinas, serão 

escritas e predominantemente constituídas de questões de resposta construída, que 

exijam elaboração própria. 

Os testes objetivos, embora apropriados pela possibilidade de feedback 

imediato, registros de desempenho e recursos humanos para a aplicação, não se 

prestariam para avaliar os objetivos curriculares, de maneira geral, dos cursos a que 

se propõem. 

As provas com questões de resposta construída permitem avaliar habilidades 

cognitivas mais complexas do que o simples reconhecimento de informações, que 

exigem o processo psicológico da memorização. Por meio desse tipo de prova, 

pode-se avaliar objetivos relacionados com capacidades como: 

 compreensão crítica da realidade; 

 síntese do conhecimento trabalhado; 

 argumentação; 

 estruturação e organização textual adequada; 

 organização de idéias; 

 identificação de problemas; 

 interpretação de idéias; 

 solução de problemas. 

As avaliações serão planejadas tendo em vista a proposta do curso e 

Administração da FATEC-PR, seus objetivos, conteúdos trabalhados nas diversas 

estratégias didáticas e as experiências de aprendizagem proporcionadas aos alunos. 

Estes temas são debatidos também nas reuniões de colegiados e do NDE de cada 

curso. 

São aspectos importantes a serem considerados na elaboração das 

avaliações: o caráter interdisciplinar da proposta pedagógica de cada curso, a 

definição de tipo de prova e tipos e número de questões, adequação do nível de 

dificuldade, previsão de critérios de correção, além dos aspectos técnicos 

específicos de construção de itens, recomendados na literatura pertinente. 

As provas, na modalidade de avaliação somativa, deverão ter algumas 
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características, dentre as quais destacam-se: 

 relevância: questões criteriosamente selecionadas em relação aos 

objetivos; 

 equilíbrio: dimensões do rendimento proporcionalmente contempladas; 

 eficiência: consideração do tempo para a preparação e correção e do 

tempo do aluno para a realização; 

 objetividade: questões claras e respostas delimitadas; 

 especificidade: respondem corretamente as questões apenas aqueles 

que dominam as competências /habilidades exigidas; 

 dificuldade: equilíbrio: nem muito difícil, nem muito fácil; 

 fidedignidade: a prova tem o mesmo resultado em relação a outro 

instrumento de medida igualmente válido; 

 honestidade: cada aluno tem uma boa e igual oportunidade de 

demonstrar o rendimento real; 

 tempo ideal: adequadas ao tempo disponível. 

Os encontros presenciais serão temáticos, multi e interdisciplinares com a 

participação de professores orientadores especialistas responsáveis pela elaboração 

de material didático. Essa atividade consiste na situação, por excelência, da 

avaliação cooperativa. 

A avaliação cooperativa terá lugar nesses seminários quando os alunos, em 

grupo, analisarão situações-problema propostas pelo professor responsável pelo 

seminário. Essa avaliação tem por objetivos promover e verificar: 

 a avaliação entre colegas; 

 a capacidade de fazer crítica construtiva; 

 a habilidade de avaliar com base em critérios; 

 o espírito de equipe; 

 o desenvolvimento de atitude de respeito para com o próximo. 

Os encontros em sala de aula, além de propiciar condições para a avaliação 

cooperativa, têm a vantagem de: 

 fortalecer a troca de experiências entre alunos; 

 promover contato com especialistas de instituições de ensino da educação 
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básica e superior; 

 estimular a organização de grupos de estudo; 

 estimular a realização de tarefas em grupo e as parcerias; 

 desenvolver relações interpessoais, evitando-se o abandono do curso por 

motivo de solidão ou isolamento; 

 socializar dúvidas e soluções. 

Os colegas que participarem desses momentos avaliativos serão beneficiados 

pela oportunidade de avaliar seus pares em situação similar à sua e pelas análises 

críticas que vivenciarão na entrevista. 

A seleção e a periodicidade de aplicação dos diferentes instrumentos e 

técnicas descritos serão determinadas pela proposta curricular, pelos diferentes 

cursos, respectivamente, de acordo com as especificidades de cada um. Vale 

ressaltar a conveniência de maior freqüência de avaliações, haja vista que 

resultados de pesquisa demonstram melhores rendimentos de alunos quando 

submetidos a mais provas por bimestre do que alunos avaliados menos vezes neste 

mesmo período. 

As seguintes técnicas e instrumentos são comuns a todas as disciplinas, 

para a avaliação da aprendizagem: 

 auto-avaliação por meio de testes com questões de resposta 

construída ou questões objetivas, em todas as disciplinas; 

 o instrumento para essa auto-avaliação deve acompanhar o guia, o 

material impresso do curso com o respectivo gabarito e/ou chave de 

correção. 

 com a auto-correção, o próprio aluno comunicará o resultado ao 

professor-responsável e tomará as providências cabíveis: revisar o 

material (re-estudo), solicitar orientação, prosseguir ... 

 avaliações parciais, por meio de prova escrita, em cada disciplina 

conforme definido no plano da disciplina do curso 

 uma avaliação final, por meio de prova escrita, em cada disciplina, de 

acordo com o previsto no plano da disciplina do curso e que segue o 

previsto no Regimento Interno. 

Todos os cursos poderão utilizar, conforme a proposta curricular, outras 
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situações de avaliação, com provas escritas, inclusive recorrendo a outras técnicas e 

instrumentos: trabalhos escritos, observação, seminários integradores e entrevistas. 

 

- Como Serão Expressos os Resultados? 

Os resultados deverão ser expressos em termos qualitativos e em termos 

quantitativos. 

Para tanto, há que se considerar a mensuração (expressão quantitativa) e a 

descrição (expressão qualitativa) do desempenho, que implicam em procedimentos 

de julgamento, o que o aluno é capaz e quão bem ele o faz, em relação aos 

objetivos propostos. 

A expressão final da avaliação da aprendizagem deverá ser feita por meio de 

nota, para cada disciplina do currículo, resultado de valores ponderados nas 

respectivas atividades programadas de aprendizagem, devendo prevalecer em cada 

atividade aquela que representa a última revisão ou chance utilizada. 

As sínteses descritivas devem referir-se aos critérios pré-estabelecidos, de 

conhecimento do aluno antes do início do curso e deverão retornar para ele. 

Os resultados quantitativos levarão em consideração os aspectos a seguir. 

 As avaliações serão expressas quantitativamente numa escala de 0 a 10, 

podendo apresentar casas decimais de 0,5, por exemplo. 

 A pontuação das avaliações específicas do curso é resultante da média 

aritmética das diversas avaliações. 

 

- Quais serão os usos dos Resultados? 

Basicamente serão três: 

 fornecimento de informações relevantes para a correção de falhas no 

processo de desenvolvimento do curso e para o aprimoramento, 

redirecionamento, e redimensionamento das ações; 

 aperfeiçoamento da aprendizagem dos alunos; 

 certificação. 

A certificação deverá ser feita em função da resultante de um processo 

cumulativo de informações parciais sobre o rendimento do aluno, considerando-se o 

desempenho de maneira global, conforme descrito no item anterior. 
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Será aprovado o aluno que em todas as disciplinas evidenciar o desempenho 

mínimo de 70%, ou seja, a aprovação numa avaliação implica em obter, no mínimo 

7,0 pontos, ou média 6,0 após exame final, conforme previsto no Regimento 

Interno. Terá direito ao diploma o aluno que obtiver aprovação em todas as 

disciplinas. No Histórico Escolar do aluno deverão constar as médias finais nas 

disciplinas e a pontuação obtida no Trabalho de Conclusão de Curso. 

Algumas recomendações deverão nortear o processo de avaliação da 

aprendizagem, dentre as quais citam-se: 

 planejar o processo avaliativo, em especial a definição de técnicas e 

instrumentos, sua aplicação e comunicação de resultados, de modo que a 

avaliação seja válida e significativa para o aluno; 

 dar ênfase aos acertos dos alunos e não aos erros por eles cometidos; 

 valorizar a evolução do aluno e não reduzir o seu aproveitamento a 

resultados numéricos, simples médias aritméticas; 

 tomar cuidados no julgamento do desempenho (comunicação), tendo em 

vista o auto-conceito dos alunos e, conseqüentemente, a possibilidade de 

comprometimento da sua auto-estima; 

 comunicar a todos os alunos a metodologia de avaliação do curso; 

 construir os instrumentos de avaliação e as instruções para a aplicação ou 

auto-aplicação rigorosamente de acordo com as recomendações técnicas; 

 adotar em todos as disciplinas os mesmos critérios - justos, consistentes, 

claros e conhecidos pelos alunos; 

 comunicar os resultados aos alunos, o mais rápido possível, de maneira 

clara e honesta; 

 oportunizar a recuperação de forma diferenciada (individualizada); 

 considerar falta disciplinar grave a fraude em qualquer caso e adotar 

medidas punitivas cabíveis. 

Nesta proposta de acompanhamento do desempenho educacional de alunos 

e professores e da própria instituição, contemplou-se, então, a avaliação, como um 

evento de contexto histórico, político e social em que se insere a questão da 

verificação do ensino-aprendizagem de pessoas envolvidas na construção e 
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disseminação do conhecimento. 

 

3.4.4 Características da Avaliação previstas no Regimento Geral 

 

Face aos pressupostos colocados, a avaliação deve ser: contínua, integrada, 

abrangente, dinâmica, versátil, cooperativa, sistemática, usada como meio e voltada 

para o futuro. Destarte, os docentes deverão estabelecer critérios explícitos e 

discuti-los com os alunos realizando uma avaliação dialógica e construtiva. 

Tendo em vista as normas regimentais da FATEC-PR, nos art. 54 a 65, e 

considerando a importância da formalização do processo de avaliação do 

desempenho acadêmico, os artigos supra citados estão transcritos na íntegra, a fim 

de explicitar todos os critérios formais utilizados: 

Conforme previsto no Regimento Interno da FATEC-PR, 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[…] 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 
Artigo 54 A avaliação do rendimento escolar será feita através de elementos que 

comprovem a assiduidade e o aproveitamento nos estudos. 
Parágrafo Único Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos 
seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

 
Artigo 55 A freqüência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, nos termos da lei. 
Parágrafo 1º A avaliação e o registro de freqüência é de responsabilidade do professor, 

com a supervisão do coordenador de curso e seu controle e arquivo, é de 
responsabilidade da Secretaria Geral. 

Parágrafo 2º A ausência coletiva às aulas por parte de uma ou mais turmas, implica na 
atribuição de falta a todos os alunos das mesmas, e não impede que o professor 
considere lecionado o conteúdo programático planejado para o período em que 
a ausência se verificar, apresentando, nesse caso, ao Coordenador do Curso e 
ao Diretor Geral a ocorrência. 

 
Artigo 56 A todos os trabalhos acadêmicos, em cada disciplina, serão conferidos créditos 

em função da participação efetiva e aproveitamento nos trabalhos teóricos, 
práticos e estágios por parte do aluno. 

Parágrafo Único Os Planos de Ensino, a serem supervisionados pelo Coordenador de 
Curso, fixarão os créditos atribuídos a cada tipo de atividade. 
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Artigo 57 O aproveitamento será traduzido numericamente em notas, com variação de zero 
(0) a dez (10), considerada a casa decimal. 

 
Artigo 58 O aluno que, numa disciplina, obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete) e 

freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), será considerado 
aprovado na disciplina. 

 
Artigo 59 O aluno que, numa disciplina, obtiver média igual ou superior a 4,0 (quatro) e 

menor que 7,0 (sete) e freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 
cento), deverá prestar prova final. 

 
Artigo 60 O aluno que, numa disciplina, obtiver média inferior a 4,0 (quatro) e freqüência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), estará reprovado naquela 
disciplina. 

 
Artigo 61 O aluno que, em qualquer disciplina, não obtiver freqüência de 75% (setenta e 

cinco por cento), nas atividades da mesma, será igualmente considerado 
reprovado na disciplina. 

 
Artigo 62 O aluno que obtiver média 0 (zero) em qualquer disciplina, estará, independente 

da freqüência, reprovado na disciplina. 
 
Artigo 63 A Segunda Chamada de Provas Bimestrais será concedida mediante 

requerimento dirigido ao Coordenador de Curso, respeitadas as normas 
pertinentes emanadas do Conselho de Administração Superior. 

 
Artigo 64 A revisão de Provas Bimestrais será concedida mediante requerimento dirigido ao 

Coordenador de Curso, respeitadas as normas pertinentes emanadas do 
Conselho de Administração Superior. 

 
Artigo 65 No exame final, a média somada à média das notas, dividida por dois deverá ser 

igual ou superior a 6,0 (seis), para efeito de aprovação. 
(Alterado na reunião do CAS de 06/10/2008 que alterou a Resolução 003/2006 e 013/2006). 

 
Artigo 66 Será permitido ao aluno matricular-se na série seguinte, exceção feita nos casos 

previstos na legislação, com dependência de até 2 (duas) disciplinas da série 
imediatamente anterior. 

Parágrafo 1º O aluno matriculado em dependência ficará sujeito a repetir a(s) respectiva(s) 
disciplina(s) com a mesma exigência de freqüência e de aproveitamento. 

Parágrafo 2º Será vedada a promoção e, consequentemente, matrícula na série seguinte, 
ao aluno reprovado em disciplina cursada no regime de dependência. 

 
[…]. (REGIMENTO INTERNO DA FATEC-PR) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Cada plano de disciplina contém o detalhamento da sistemática de avaliação, 
que é passada pelo professor aos alunos, na primeira semana de aula do semestre. 
 
3.5 POLÍTICAS DE ESTÁGIO, PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
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3.5.1 Estágio Supervisionado 
 
Os estágios supervisionados de todos os cursos da FATEC-PR cumprem o 

previsto no Regimento Institucional, arts. 67 e 68, conforme transcritos abaixo. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[…] 

CAPÍTULO VI 
DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 
Artigo 67 Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-
profissional, exercidas em situação real de trabalho, sem vínculo empregatício. 
 
Artigo 68 O Conselho de Administração Superior fixará as normas gerais de estágio, 
cabendo ao Colegiado do Curso estabelecer as normas específicas quando constante 
do currículo pleno do Curso. 
 

[…] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A política de estágio supervisionado da FATEC-PR está respaldada nos 
documentos e determinações legais pertinentes e estabelece que em todos os seus 
cursos sejam seguidas as orientações contidas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, emanadas do CNE. Esta política está delineada no Regimento Interno 
que estabelece os órgãos institucionais encarregados da regulamentação e controle 
dos estágios supervisionados, da qual devem constar procedimentos e critérios que 
assegurem atendimento às especificidades de cada curso. 

A Instituição mantém todas as condições necessárias para desenvolver sua 
política de estágios, que tem por pressupostos básicos os que a seguir são 
aventados: 

Concepção: O estágio supervisionado, locus privilegiado de integração 
teoria-prática e de inserção do acadêmico no mundo do trabalho, é compreendido 
como atividade curricular de base eminentemente pedagógica que fundamenta, 
subsidia e realimenta a intervenção na realidade profissional em um processo 
complexo de investigação, interpretação, ação e reflexão.  

Em sua dimensão pedagógica integra ensino, pesquisa e extensão e 
desenvolve e produz conhecimentos, na perspectiva de formar um profissional 
capaz de atuar na realidade de forma inquiridora e transformadora. Articulando-se 
aos conteúdos de iniciação à pesquisa de disciplina específica, constante no plano 
curricular de todos os cursos, e ao Trabalho de Conclusão de Curso, estimula o 
desenvolvimento de atitude investigativa a ser perseguido como preceito 
metodológico.  

No processo de avaliação dos estágios, inserido no Programa de Avaliação 
Institucional, encontram-se indicadores que representam uma fonte de 
oportunidades de questionamento, avaliação e atualização curricular. 

Objetivos: Em cada curso, tem sido estabelecida uma sistemática para 
efetivação desse importante componente curricular dentro de princípios de 
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seriedade e rigor, de acordo com os seguintes objetivos: 

 proporcionar complementação da formação pessoal e profissional do 
estudante, propiciando vivências em ambiente genuíno de trabalho, 
ampliando oportunidades de integrar dinamicamente teoria e prática; 

 possibilitar o desenvolvimento da capacidade científica do aluno na sua 
área de formação; 

 contribuir para a formação de pessoas capazes de pensar e construir uma 
prática profissional, comprometida com a modernidade e com princípios 
de ética e cidadania; 

 desenvolver a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 

 ampliar oportunidades para estabelecer e intensificar diálogos e 
intercâmbios com diferentes segmentos da sociedade; 

 adaptar psicológica e socialmente o estudante à sua futura atividade 
profissional; 

 proporcionar oportunidade de questionamento, reavaliação e atualização 
curricular. 

Estes objetivos devem ser repensados em função das peculiaridades de cada 
curso e da profissão para a qual preparam. 

Campos de estágio: Nos entendimentos para definição de campos de 
estágio, serão considerados os seguintes itens em relação à entidade ofertante: 

 existência das condições necessárias ao desenvolvimento dos estágios, 
segundo as propostas dos cursos; 

 assinatura do termo de compromisso de estágio; 

 previsão de trabalho conjunto, com aceitação das condições de 
supervisão e avaliação das atividades de estágio pela Instituição; 

 observância às normas contidas no manual de estágio supervisionado de 
cada curso; 

 cumprimento da legislação pertinente. 
Coordenação e Orientação de Estágios: O estágio supervisionado está sob 

a responsabilidade direta de um coordenador de estágios e dos professores 
orientadores. 

O coordenador de estágios (ou supervisor de estágios) é um professor da 
FATEC-PR, designado pela Direção Geral, sendo que, no início dos cursos, o 
coordenador de curso pode acumular essa função, que consiste basicamente em: 

 coordenar as atividades de estágio, visando à otimização de seu 
desenvolvimento; 

 promover a dinâmica de procura, seleção e avaliação de campos de 
estágio, tendo em vista o estabelecimento e a renovação de parcerias com 
instituições que possam ofertar estágios; 

 manter vigilância com relação aos aspectos legais dos convênios de 
estágio; 

 desenvolver mecanismos operacionais que facilitem a condução dos 
estágios com segurança, seriedade, ética e aproveitamento; 

 acompanhar por meio de reuniões mensais, a orientação prestada pelos 
docentes que se encontram na condição de orientador; 

 participar do programa de avaliação institucional, coordenando as 
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atividades de avaliação da área de estágios, visando aprimorar sua 
dinâmica em função dos objetivos propostos. 

A orientação de estágio é exercida pelos professores, aos quais, uma vez 
aceita a tarefa, compete acompanhar, assistir, supervisionar, orientar e avaliar o 
aluno durante o período de realização do estágio. 

Os professores orientadores recebem remuneração pelas horas despendidas 
na tarefa e são estimulados a atuar de acordo com a proposta institucional para o 
componente curricular. Procuram trabalhar em interação com os supervisores, que 
são os profissionais do campo de estágio, acreditados pelo Colegiado de Curso. 

A coordenação de estágios e os professores orientadores zelarão para que os 
estagiários não sejam utilizados como mão-de-obra por parte das entidades 
concedentes de estágios. 

Papel da Coordenação de Curso: Os coordenadores de curso têm 
importante responsabilidade na condução da política de estágios da Instituição. Está 
sob sua responsabilidade a criação de uma sistemática destinada a assegurar a 
legitimidade e a efetividade do componente curricular no curso que coordenam. Nos 
períodos iniciais dos cursos, como já se observou, podem acumular a função de 
coordenadores de estágios. 

Cabe a eles, entre outras, as seguintes ações: 

 acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das atividades de 
estágio supervisionado; 

 zelar pela obediência ao regulamento de estágio, sua avaliação e 
reformulações que se fizerem necessárias; 

 participar da avaliação das atividades de Estágio, de acordo com o 
Programa de Acompanhamento e Avaliação Institucional, 
responsabilizando-se pelos encaminhamentos apontados pelo resultado 
do processo como necessários para a melhoria do componente curricular; 

 estabelecer e manter vínculos com organizações empresariais, visando à 
criação de campos de estágios e uma interação efetiva entre o curso e a 
comunidade empresarial; 

 desenvolver proposta voltada ao despertar do espírito científico com a 
implantação do Trabalho de Conclusão do Curso. 

Avaliação: Um dos pontos mais importantes, que deve receber atenção 
especial de todos os envolvidos no processo, é a avaliação do desempenho dos 
alunos nos estágios. De acordo com a proposta pedagógica da Instituição, a 
avaliação deve: 

 constituir processo diagnóstico reflexivo de leitura crítica das atividades 

desenvolvidas e dos progressos alcançados pelo estagiário, em 
habilidades, competências e atitudes; 

 acompanhar todo o processo, de forma diagnóstica e formativa, 
fornecendo subsídios para melhoria da atuação do estagiário; 

 fornecer indicadores para a melhoria das instituições-campo de estágios 
dos Cursos, bem como para a orientação pessoal e profissional dos 
estagiários; 

 abarcar toda a dinâmica do estágio, compreendendo procedimentos e 
critérios peculiares às especificidades de cada curso e seus conteúdos 
curriculares; 
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 ser feita pelo professor orientador, de forma sistemática, com a 
incorporação das avaliações feitas pelos profissionais supervisores do 
campo de estágio e de dados provenientes da auto-avaliação dos alunos. 

 
3.5.1.1 Regulamento Geral de Estágio Supervisionado 
 

A seguir está apresentado o Regulamento Geral de Estágio Supervisionado 
da FATEC-PR.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 008/2010 – CAS : REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 
conforme a seguir. 

 
REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
 
Art. 1º Considera-se Estágio Supervisionado as atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionadas ao acadêmico pela participação em 
situações reais de vida e trabalho em seu meio, realizadas na comunidade 
em geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da Instituição de Ensino Superior. 

 
Art. 2º São objetivos do Estágio Supervisionado: 

a. permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científica, visando à 
melhor qualificação do futuro profissional;  

b. propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e 
experiências no campo profissional;  

c. subsidiar os colegiados de curso, com informações que permitam 
adaptações e/ou reformulações curriculares, quando necessárias;  

d. promover a integração da Faculdade com a comunidade.  
  

CAPÍTULO II 
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 
Art. 3º Campos de Estágio são instituições, empresas públicas e privadas, 

comerciais e industriais, áreas e/ou programas de ensino, pesquisa e 
extensão, que preencham os requisitos indispensáveis para uma 
complementação educacional compatível com as necessidades do mercado 
de trabalho. 
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§ Único O estágio, de aspecto profissionalizante direto e específico, deverá, 
preferencialmente, levar o estagiário a participar de empreendimentos ou 
projetos de interesse social. 

 
Art. 4º  O Estágio, quando realizado em entidades públicas ou privadas, deverá ser 

precedido da celebração do instrumento jurídico necessário, periodicamente 
reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de realização 
daquele estágio, inclusive transferência de recursos à Instituição de Ensino, 
quando for o caso. 

  
CAPÍTULO III 

DA CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 
 
Art. 5º O Estágio Supervisionado obrigatório caracteriza-se por meio de disciplina 

específica do currículo pleno dos cursos de graduação da FATEC-PR. 
 
Art. 6º As atividades de estágio deverão ser supervisionadas direta e/ou 

indiretamente pela FATEC-PR e diretamente pela Unidade Concedente de 
Estágio. 

 
Art. 7º A supervisão será direta, quando o estágio se desenvolver em atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão da FATEC-PR ou quando não houver no 
campo de estágio, profissional qualificado na mesma área de formação dos 
acadêmicos estagiários. 

§ Único Na supervisão direta, a presença de um Professor Orientador será 
obrigatória em todas as atividades do estagiário. 

 
Art. 8º A supervisão será indireta, quando no campo de estágio houver profissional 

qualificado, responsável pela supervisão dos acadêmicos estagiários. 
  

CAPÍTULO IV 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 9º A estrutura organizacional do estágio curricular será formada pela 

Coordenação de Curso e pelo respectivo colegiado. 
§ Único As áreas serão constituídas pelos Coordenadores, pelos Professores 

Orientadores, pelos Supervisores Técnicos e pelos estagiários. 
 
Art. 10 As Áreas de Estágio serão as estabelecidas através de regulamentação 

própria aprovada pelo Colegiado do Curso. 
 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 11 Compete à Coordenação de Curso: 

a) supervisionar todas as atividades relacionadas com o Estágio 
Supervisionado; 

b) emitir parecer quanto à exigüidade do proposto no Manual de Estágio;  
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c) indicar os Professores Orientadores de Estágio para comporem a área de 
Estágio;  

d) promover, entre os Professores Orientadores a eleição do coordenador de 
área de Estágio, cujo mandato será de 2 (dois) anos, com direito a 1 (uma) 
reeleição;  

e) encaminhar à Direção Geral o resultado final do rendimento dos 
estagiários, para fins de registro e controle.  

 
Art. 12 Compete ao Colegiado de Curso aprovar o Manual de Estágio referente ao 

seu curso, ouvida a Coordenação, no que diz respeito aos recursos 
necessários ao seu pleno desenvolvimento. 

 
Art. 13 Compete ao Coordenador de Área de Estágio: 

a) coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas em função do 
Estágio;  

b) propor, a quem de direito, a celebração de convênios, subvenções e 
bolsa auxílio;  

c) manter, permanentemente atualizado, o cadastro das atividades de 
estágio referente a sua área;  

d) estabelecer estratégia junto às entidades envolvidas no estágio, em 
favor da sua permanente motivação para aceitar estagiários;  

e) fornecer, quando solicitada, carta de apresentação do estagiário;  
f) promover palestras, seminários, visitas, objetivando esclarecer sobre os 

programas de Estágio;  
g) organizar e manter atualizados a documentação dos estagiários;  
h) divulgar as vagas para Estágio, oferecidas pelas Unidades cedentes;  
i) promover reuniões com os Professores Orientadores, sempre que 

necessário;  
j) propor, sempre que necessária, a adaptação e remoção das normas 

gerais de Estágio; 
k) colaborar com os Professores Orientadores e o Colegiado de Curso na 

elaboração do Manual de Estágio de sua área; 
l) proceder, com os Professores Orientadores a avaliação global do Estágio;  

 
Art. 14 Compete ao Professor Orientador: 

a) orientar, acompanhar e avaliar o estagiário, durante o desenvolvimento do 
Estágio;  

b) comparecer às reuniões e demais promoções de interesse do Estágio, 
quando para isso for convocado;  

c) divulgar, no seu Curso, as vagas existentes;  
d) encaminhar ao Coordenador de Estágio os documentos dos estagiários;  
e) orientar o estagiário na elaboração do seu Plano Individual de Estágio;  
f) dar parecer sobre o Plano Individual do Estágio;  
g) receber e analisar o controle de frequência, relatórios e outros 

documentos dos estagiários;  
h) proceder o desligamento do acadêmico do campo de Estágio quando se 

fizer necessário;  
i) proceder a avaliação do estagiário e do Estágio como um todo;  
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j) prestar informações adicionais ao Coordenador de Estágio, quando 
solicitadas;  

k) solicitar reuniões com o Coordenador de Estágio ou com os Supervisores 
Técnicos, quando se fizerem necessárias;  

l) fornecer anualmente, ao Coordenador de Estágio, todos os dados 
referentes ao Estágio;  

m)elaborar, com o Coordenador de Estágio e o Colegiado de Curso, o 
Manual de Estágio;  
 

Art. 15 Compete ao Supervisor Técnico indicado pela Unidade Concedente de 
Estágio: 

a. orientar e acompanhar as atividades do estagiário, previstas no Acordo de 
Cooperação;  

b. avaliar o desempenho do estagiário;  
c. comparecer às reuniões e demais promoções de interesse do Estágio, 

quando para isso for convidado;  
d. solicitar o desligamento do acadêmico do campo de Estágio, quando se 

fizer necessário;  
e. prestar informações adicionais ao Coordenador de Estágio, quando 

solicitadas;  
f. solicitar reuniões com o Coordenador de Estágio ou com os Professores 

Orientadores, quando se fizerem necessárias.  
 
Art. 16 Compete ao Estagiário: 

a) acertar, com o Professor Orientador, a época, o campo e as condições 
para o cumprimento do seu Estágio, preservada a qualidade do trabalho;  

b) elaborar o seu Plano Individual de Estágio com o Professor Orientador;  
c) executar as atividades constantes do seu Plano Individual de Estágio;  
d) firmar o contrato de Estágio com a Unidade Concedente, quando 

necessário;  
e) apresentar relatórios ao Professor Orientador;  
f) respeitar o sigilo da Instituição ou Unidade Concedente do Estágio e 

obedecer às normas por eles estabelecidas;  
g) aceitar as determinações do Professor Orientador e/ou do Supervisor 

Técnico, bem como as normas e regulamentos do Estágio.  
 

CAPÍTULO VI 
DO MANUAL DE ESTÁGIO 

 
Art. 17 O Estágio será desenvolvido de conformidade com o Manual de Estágio de 

cada Curso, aprovado pela Coordenação. 
 
Art. 19 No Manual de Estágio, deverão constar, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) caracterização do Estágio;  
b) objetivos gerais e específicos;  
c) estrutura organizacional de área;  
d) atribuições dos envolvidos;  
e) campos de estágio;  



 

 

 

267 

f) carga horária do Professores Orientadores;  
g) operacionalização;  
h) avaliação.  

§ Único Considerada a especificidade de cada área, poderão ser anexados ao 
Manual de Estágio, regulamento do estagiário, e instrumentos de 
acompanhamento e avaliação (fichas, roteiros, entre outros), a serem 
aprovados pelo Colegiado de Curso. 

 
Art. 20 O Estágio somente poderá ser efetuado, após a aprovação do Manual de 

Estágio, pela Coordenação de Curso. 
 

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 21 A avaliação do estagiário será feita de conformidade com o estabelecido no 

Manual de Estágio. 
 
Art. 22 De acordo com o estabelecido no Calendário Acadêmico, o Coordenador de 

Estágio fará o encaminhamento à Coordenação de Curso, do resultado final 
do rendimento dos estagiários, para fins de registro e controle. 

§ Único O resultado final deverá ser encaminhado, através de instrumento próprio, 
fornecido pela Coordenação de Estágio. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 23 Os casos omissos serão encaminhados pelo Coordenador de Curso para 

aprovação pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e Geral. 
 
Art. 24 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.5.2 Outras Atividades de Prática Profissional 

 

O ensino da FATEC-PR tem como eixo articulador dos projetos de seus 

cursos a integração teoria-prática.  

As atividades de prática profissional não se restringem ao estágio 

supervisionado, embora este represente um dos pontos mais importantes do preparo 

do aluno para o desempenho de sua futura profissão. Outras atividades destinadas a 

promover a integração dos cursos com a prática profissional são desenvolvidas em 

todos os períodos letivos. No início, essas atividades se caracterizam como de 
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observação, investigação e análises de procedimentos. 

Constam principalmente de visitas técnicas a empresas, instituições ou 

organizações locais, regionais ou nacionais; de visitas a feiras; de palestras, 

jornadas ou outros eventos, na Instituição ou em ambientes profissionais. No 

decorrer do curso, às atividades de pesquisa e observação, vêm agregar-se outras 

atividades que já se caracterizam como de vivência e intervenção. 

Cada curso da FATEC-PR desenvolve estratégias especiais para introduzir 

seus alunos na prática de sua futura profissão, elaborando e oficializando, inclusive, 

o próprio Regulamento de Estágio Supervisioando. Em todos os cursos essa prática 

é priorizada. 

A Instituição tem adotado políticas e ações sistemáticas de encaminhamento 

profissional de discentes, especialmente através de convênios com organizações 

intervenientes, como IEL - Instituto Euvaldo Lodi e CIEE - Centro de Integração 

Empresa Escola, CETEFE, Educare, Central de Estágios, entre outras. 

 

3.5.3 Atividades Complementares 

 

Atendendo às DCNs - Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação, a FATEC-PR tem proporcionado a flexibilização curricular dos seus 

cursos, com abertura para estudos independentes e complementares à escolha do 

aluno ou de aproveitamento de experiências deste, compondo o conjunto das 

atividades complementares previstas nas estruturas curriculares.  

Essa política se consubstancia tanto na promoção de cursos, encontros, 

eventos e outras atividades na Instituição, como no apoio à participação de seus 

alunos em eventos externos. 

As atividades complementares dos cursos da FATEC-PR são regidas em 

regulamento próprio, a seguir apresentado. Na sociedade atual, caracterizada pelas 

transformações extremamente rápidas, os cursos de graduação devem apresentar 

currículos mais flexíveis que permitam a ampliação do conceito de sala de aula, com 

a abertura para novos loci e novas formas de aprender. 

Com essa compreensão, a Instituição convoca professores, coordenadores e 

funcionários técnico-administrativos a assumirem, conjuntamente, a 
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responsabilidade de estabelecer uma sistemática de estímulo, acompanhamento e 

avaliação capaz de assegurar que a inserção curricular dessas atividades se efetive 

de forma a: 

 Preparar os acadêmicos para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das próprias 

condições de exercício profissional; 

 Propiciar meios de atender à individualidade e à subjetividade do aluno, 

uma vez que ele poderá optar por diferentes atividades e estudos 

independentes; 

 Fornecer ao aluno adequada orientação acadêmica, para que ele possa 

utilizar-se das oportunidades que lhe são oferecidas, dentro ou fora da 

Instituição, com o maior proveito possível para sua formação; 

 Criar oportunidade de reconhecimento de habilidades, competências e 

conhecimentos adquiridos fora das atividades e disciplinas estabelecidas 

nos currículos dos cursos; 

 Incrementar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 

 Fortalecer a articulação entre teoria e prática na consecução curricular; 

 Promover estímulo à autonomia do acadêmico, pela prática de estudos 

independentes; 

 Incrementar programas de iniciação científica, nos quais o aluno possa 

desenvolver espírito criativo, investigativo e de análise crítica; 

 Promover estímulo às atividades de extensão articuladas ao ensino e à 

pesquisa. 

O regulamento das atividades complementares segue as seguintes diretrizes: 

 A estrutura curricular de cada curso de graduação deve incluir uma carga 

horária de atividades complementares a serem cumpridas pelos alunos ao 

longo do curso. 

 A carga horária das atividades complementares será fixada no projeto 

pedagógico de cada curso, de acordo com normatizações legais e 

diretrizes curriculares. 

 As atividades complementares devem propiciar maior dinamicidade à 

formação discente, com possibilidade de enriquecimento de 
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conhecimentos e experiências, atendendo, de um lado, a individualidade e 

subjetividade do aluno e, de outro lado, a necessidade de ajustamento ao 

dinamismo da área de estudos, das condições de exercício profissional, do 

mercado de trabalho e da sociedade. 

 São consideradas atividades complementares as atividades desenvolvidas 

em: cursos complementares; projetos de iniciação científica; projetos de 

extensão; participação em projetos, oficinas ou grupos de estudos 

orientados; estudos de caso; estágio extracurricular; eventos; visitas 

técnicas; viagens de estudos; monitoria acadêmica; publicações; outras 

atividades e estudos independentes, a juízo do coordenador do curso. 

 Cabe aos coordenadores de curso, em relação às atividades 

complementares: 

 Exercer, em cooperação com a Secretaria Geral e docentes das 

disciplinas envolvidas, as atividades de acompanhamento, controle, 

registro e supervisão da participação dos acadêmicos; 

 Apreciar o mérito, emitindo parecer sobre o aproveitamento de 

atividades propostas pelos alunos; 

 Organizar eventos, cursos, seminários, jornadas de estudos, visitas, 

viagens de estudos e outras atividades similares; 

 Estabelecer contatos e negociações com instituições e empresas de 

direito público e privado, com vistas a firmar convênios ou estabelecer 

parcerias que possibilitem maior interação dos cursos com a 

comunidade externa; 

 Enviar à Secretaria Geral os créditos obtidos pelos alunos no 

desempenho das atividades complementares; 

 Divulgar atividades e eventos quando for o caso; 

 Encaminhar publicações decorrentes das atividades complementares. 

 

3.5.4 Regulamento de Atividades Complementares da FATEC-PR 

 

A seguir está apresentado o Regulamento das Atividades Complementares da 

FATEC-PR. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUÇÃO N° 017/2008 – CAS: REGULAMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA FATEC-PR 

 
 

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR 
estabelece as condições que regulam as atividades complementares na FATEC-PR. 

 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 1º São consideradas Atividades Complementares as experiências acadêmicas 
e/ou sociais, presenciais ou a distância, na forma individual ou coletiva, 
realizadas na FATEC-PR ou fora dela, mediante estudos e práticas que 
contribuam para a construção do perfil profissiográfico e de cidadania 
expresso nos Projetos Pedagógicos dos Cursos FATEC-PR, nas dimensões 
de ensino, pesquisa ou extensão, mesmo que o conteúdo não esteja  
previsto na proposta curricular. 

 
§ 1º O aluno está convocado a realizar Atividades Complementares, atividades estas 

que privilegiam a complementação da formação social e profissional às 
atividades acadêmicas e enriquecem seus conhecimentos acadêmicos e 
técnicos. 

 
§ 2º Ao aluno compete: 

1) informar-se sobre as atividades oferecidas dentro ou fora da FATEC-PR;  
2) inscrever-se nos programas e participar efetivamente dos mesmos;  
3) confirmar apontamento(s) em documentação própria que comprove a sua 

participação; 
4) apresentar aos respectivos professores, os relatórios ou outros 

documentos quaisquer que venham a ser requeridos quando da 
realização da atividade complementar;  

5) arquivar documentação comprobatória das Atividades Complementares e 
apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º As atividades complementares FATEC-PR são de caráter extra-curricular, ou 
seja, o cômputo das horas não interfere na carga horária total dos cursos. 

 
Art. 2º  As Atividades Complementares podem se configurar sob a forma de:  

Grupo I - Eventos didático-científicos: seminários, congressos, colóquios, 
simpósios, encontros, palestras, jornadas, semanas de estudo 
nos cursos, grupos de estudo,  conferências e visitas técnicas; 

Grupo II - Produção acadêmica: projetos de pesquisa, publicações, 
apresentação de painéis e projetos de iniciação científica; 

Grupo III - Iniciação à docência, palestras, orientações e treinamentos: 
monitorias; 
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Grupo IV - Atividades de extensão: cursos de extensão, projetos 
comunitários e atividades artístico-culturais; e 

Grupo V - Estágio extra-curricular, dentro da área e do perfil  do curso, sem 
que se confunda com  Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 3º Respeitadas as exigências do Projeto Pedagógico de cada curso, o aluno 
poderá completar sua proposta curricular através de Atividades 
Complementares, na forma prevista nesta Resolução. 

§ 1º As Atividades Complementares deverão ser realizadas durante o período em 
que o aluno estiver regularmente matriculado na FATEC-PR; 

§ 2º O aluno deverá, para fins de avaliação das Atividades Complementares, 
apresentar à Coordenação de Curso certificação original ou cópia 
autenticada do(s) evento(s)  de que participou e entrar com requerimento 
no protocolo anexando a comprovação.  

 
Art. 4º Caberá aos Coordenadores de Curso, verificar e validar o aproveitamento 

das Atividades Complementares, estabelecendo critérios e instrumentos de 
avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga 
horária e créditos previstos, conforme indicado nos Anexos deste 
regulamento ou utilizando o Sistema de Controle Acadêmico para o registro 
das atividades. 

§ Único. Para efeito de controle acadêmico, as Atividades Complementares deverão 
ser totalizadas como disciplina que, cumpridas as normas, deverá ser 
encaminhada pela Coordenação à Direção Geral da FATEC-PR para 
consignação no Histórico Escolar.  

 

Art. 5º Ao Coordenador do Curso compete zelar pelo cumprimento das normas 
desta Resolução. 

 

Art. 6º O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 
revogadas as disposições em contrário.  

 
ANEXO I 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Aluno (a): 
 

Matrícula: 

Curso: 
 

Período: 

Professores Avaliadores: 
 
 

 
GRUPO I 
EVENTOS 
DIDÁTICO- 
CIENTÍFICOS 

Limite 
máximo 
acumulad
o 

Limite por 
atividade 

Instituição/ 
Setor 
Responsável 

Data C.H. 
Cumprida 

Total Avaliado
r/ 
Data 

Seminários 
Congressos 
Simpósios 
Encontros 
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Palestras 
Conferências 

       

Semanas Acadêmicas        

Grupos de estudos 
registrados – por 
semestre letivo 

       

Visitas técnicas        

Total carga horária        

 
GRUPO II 
PRODUÇÃO 
ACADÊMICA 

Limite 
máximo 

acumulad
o 

Limite 
por 

atividade 

Instituição 
Setor 

Responsável 

Data/ 
Período 

C.H. 
Cumprida 

Total Avaliad
or/ 

Data 

Projetos de Pesquisa – 
por período letivo 

       
 
 

Projetos de Iniciação 
Científica – por período 
letivo 

       

Apresentação de 
Trabalho 

       

Premiação        

Total carga horária        

 
GRUPO III – 
INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA 

Limite 
máximo 
acumulado 

Limite por 
atividade 

Instituição 
Setor 
Responsável 

Período C.H. 
Cumprida 

Total  
C. H. 

Avaliador/ 
Data 

Monitoria – 
por período 
letivo 
(institucional 
ou voluntária) 

       
 
 
 
 Palestras 

Proferidas 
       

Treinamentos 
Realizados 

 
 

      

Orientações        

Total carga 
horária 

       

 
GRUPO IV – 
ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO 

Limite 
máximo 
acumulado 

Limite por 
atividade 

Instituição 
Setor 
Responsável 

Período C.H. 
cumprida 

Total  
C. H. 

Avaliador/ 
Data 

Curso de 
Extensão 

       
 
 
 

Projeto 
comunitário por 
período letivo 

       
 

Curso 
Seqüencial 

       

Oficina/Mini-
curso 

       

Atividade cultural        

Total carga 
horária 

       

 
GRUPO V – 
ESTÁGIO 
EXTRA-
CURRICULAR 

 Limit
e máximo 
acumulad
o 

Limite por 
atividade 

Instituição 
Setor 
Responsável 

Período C.H. 
cumprida 

Total  
C. H. 

Avaliador/ 
Data 
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Estágio – por 
período letivo 

       
 
 
 
 

Total carga 
horária 

       

 
ANEXO 2 

TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES FATEC-PR E SUAS 
RESPECTIVAS CARGAS HORÁRIAS 

 
GRUPO ATIVIDADE/EVENTO CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 
LIMITE MÁXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

Grupo I 
Eventos didático-
científicos 

Seminários 3 10 

Congressos 5 15 

Simpósios 3 10 

Encontros nacionais e/ou regionais 5 15 

Palestras 2 5 

Semanas Acadêmicas 8 20 

Grupos de estudo 3 10 

Conferências 3 10 

Visitas técnicas 2 5 

Grupo II Produção 
acadêmica 

Projetos de pesquisa 10 20 

Publicação de artigos - 10 

Apresentação de trabalhos 5 10 

Projetos de iniciação científica 10 20 

Premiação em concursos 
acadêmicos 

- 4 

Grupo III 
Iniciação à 
docência 

Palestras 3 10 

Orientações 3 10 

Treinamentos 3 10 

Monitorias 5 20 

Grupo IV 
Atividades de 
extensão 

Cursos de extensão 10 60 

Projetos comunitários 3 10 

Atividades artístico-culturais 1 4 

Cursos sequenciais 10 60 

Oficinas/mini-cursos 3 10 

Grupo V 
Estágio extra-
curricular 

Atividades profissionais pertinentes 
à área e ao perfil  do curso, cujo 
enfoque caracterize elevada 
similaridade com  Estágio Curricular 
Supervisionado. 

 
 

30 

 
 

60 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.6 POLÍTICA DE EXTENSÃO, PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A política de pesquisa e extensão adotada pela FATEC-PR está prevista na 

norma regimental, arts. 37, 38 e 84, respectivamente: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEÇÃO II 
DOS CURSOS SEQUENCIAIS E DE EXTENSÃO 

 
Artigo 37 Os cursos seqüenciais e de extensão e as atividades culturais destinam-

se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando 
complementar a função social da FATEC-PR em relação a setores 
amplos da comunidade e a categorias sócio profissionais definidas. 

Parágrafo Único Cada curso ou atividade de extensão obedece a programação 
própria, proposta pelo Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão e aprovada 
pelo Conselho de Administração Superior. 

 
SEÇÃO III 

DA PESQUISA 
 
Artigo 38 A FATEC-PR mantém atividades de pesquisa, adequadas à sua natureza 

de instituição isolada e indissociáveis do ensino e da extensão, mediante: 
I - provisão de fundos para pesquisa, estabelecidos na proposta 

orçamentária anual; 
II - oferta de acervo bibliográfico, sistemas de informação e outros 

recursos materiais; 
III - divulgação dos resultados da pesquisa e publicação dos temas 

considerados relevantes para a educação, a cultura, as ciências 
sociais aplicadas e/ou a tecnologia; 

IV - incentivo à participação em atividades de pesquisa; 
V - promoção de eventos de natureza científica ou técnico-profissional; 
VI - estímulos e apoio a seus professores a fim de participarem de 

eventos de caráter científico, técnico, cultural ou educacional. 
[…] 
Artigo 85 A FATEC-PR pode instituir Monitoria, nela admitindo alunos regulares, 

selecionados pelas Coordenações de Cursos e designados pelo Diretor 
Geral dentre os estudantes que tenham demonstrado rendimento 
satisfatório na disciplina ou na área da monitoria, bem como aptidão para 
as atividades auxiliares de ensino. 

Parágrafo 1º A monitoria não implica em vínculo empregatício e será exercida sob 
orientação de um professor, vedada a utilização de monitor para ministrar 
aulas teóricas ou práticas correspondentes à carga horária regular de 
disciplina curricular. 

Parágrafo 2º O exercício da monitoria é considerado relevante para futuro ingresso 
no magistério da FATEC-PR e será remunerado, de acordo com a carga 
horária definida, como Bolsa de Iniciação Científica. 

 
[…] 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O compromisso da FATEC-PR com as comunidades de seu entorno se 

evidencia por seus esforços contínuos no sentido de desenvolver atividades de 

extensão compatíveis com as necessidades dessas comunidades, mediante a 
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consolidação de políticas de inclusão social, de intervenção socioeducacional, de 

incentivo à gestão de empreendimentos, de apoio cultural e de promoção da 

cidadania.  

A política de pesquisa da FATEC-PR nasce da sua condição de instituição de 

ensino superior, ao introduzir os seus alunos no campo da pesquisa científica, 

estabelecendo compromissos com a disseminação, sistematização e produção do 

conhecimento. A FATEC-PR assume essa tarefa comprometendo-se a estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, 

com vistas à busca de novos conhecimentos e ao desenvolvimento da atitude 

investigativa nos seus alunos e de suas competências para a elaboração de 

trabalhos científicos. 

Para o desenvolvimento de sua política, os seguintes procedimentos são 

priorizados: 

 inclusão de disciplinas de metodologia científica no currículo de todos os 

cursos de graduação; 

 inclusão de trabalho de conclusão de curso, com orientação docente; 

 criação e manutenção de programas e projetos específicos; 

 concessão de bolsas de iniciação científica; 

 concessão, a seus docentes, de benefícios assegurados em planos de 

capacitação e de carreira, destinados à participação em cursos de pós-

graduação; 

 estímulo à promoção de intercâmbio com instituições que desenvolvam 

pesquisa científica, com vistas ao intercâmbio de informações e ao 

desenvolvimento de projetos e de programas compartilhados; 

 divulgação de informações de interesse científico e de resultados de 

pesquisas realizadas na Instituição  ou pela comunidade científica nacional 

ou internacional; 

 incentivos à participação da comunidade institucional em congressos, 

simpósios e seminários, para disseminação, estudo e debate de temas 

científicos; 

 promoção de eventos, como congressos e seminários destinados a 

disseminar o espírito e as técnicas de investigação científica, a debater 
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temas importantes e a divulgar resultados de pesquisas; 

 consolidação de um núcleo de pesquisa e extensão; 

 apoio a publicações de trabalhos científicos dos docentes. 

Constituem metas institucionais o incremento e a sistematização dessas 

ações e a criação de melhores condições para professores e alunos se dedicarem a 

projetos de investigação científica, sempre na perspectiva da iniciação do aluno. 

Outro objetivo da Instituição, a ser alcançado a médio prazo, é a formação da massa 

crítica necessária ao desenvolvimento de cursos de pós-graduação, com incremento 

da pesquisa. 

Outra meta é a definição de mais linhas de pesquisa nos cursos iniciais e nos 

novos cursos a serem implantados. 

A dedicação dos professores da FATEC-PR nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão deve ser de excelente nível. A implementação de um plano de 

ação direcionado ao estímulo à produção e divulgação de trabalhos científicos 

contribui para melhorar o patamar relativo ao campo das publicações. 

A publicação da Revista Tecnológica da FATEC-PR é específica para a 

divulgação dos trabalhos de alunos, professores da FATEC-PR e/ou de outras IES e 

da comunidade e contribui para um incremento nessa área.  

A pesquisa no ensino superior auxilia no processo de expansão das fronteiras 

do conhecimento humano, para o progresso tecnológico e também para a melhoria 

da qualidade de vida local, regional e nacional, de acordo com a missão institucional 

de promoção humana.  

O programa de iniciação científica da FATEC-PR deverá contar com 

professores-orientadores que atuem juntamente com os alunos realizando 

pesquisas, cujos programas são financiados pela própria Instituição e contam com o 

apoio de órgãos de fomento à pesquisa científica. 

Os alunos participantes da iniciação científica são selecionados de acordo 

com as disponibilidades e interesses do professor-orientador responsável pela 

pesquisa e são comprometidos éticamente através de documentos e termo de 

compromisso. Outras prescrições normativas quanto ao Programa de Iniciação 

Científica da FATEC-PR poderão ser analisados no Regulamento de Iniciação 

Científica, constante do Item 3.7.3 desta Seção. 
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Os alunos participantes recebem certificado de iniciação científica e a garantia 

da inclusão dos seus nomes nas possíveis publicações dos trabalhos em revistas 

científicas ou apresentações em congressos para os quais os trabalhos forem 

enviados. 

A FATEC-PR busca não apenas oferecer um ensino de qualidade, mas 

também se comprometer com a difusão e socialização do conhecimento e com a 

construção da cidadania, com o estabelecimento de um fluxo dialético entre o 

conhecimento acadêmico e a sociedade. 

A Instituição tem uma visão de extensão como prática acadêmica que, 

integrando as atividades de ensino e pesquisa com as demandas da sociedade, faz-

se instância privilegiada para promover a formação cidadã do aluno. A relação 

ensino-extensão supõe transformações substantivas no processo pedagógico. 

Alunos e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender, levando à 

socialização do saber acadêmico e estabelecendo uma dinâmica de intercâmbio e 

participação das comunidades interna e externa na vida acadêmica. Os membros da 

comunidade externa, por sua vez, também devem ser considerados como sujeitos, 

com direito a voz e a participar de decisões e avaliações. 

De modo coerente com essa visão, a proposta pedagógica da Instituição 

busca integrar ensino, pesquisa e extensão no currículo de seus cursos. Consciente 

da necessidade do avanço e da socialização do conhecimento, a proposta prioriza a 

integração do ensino e da pesquisa com as demandas da sociedade, num caminho 

de mão-dupla, no qual se enriquece tanto a academia como a comunidade. 

Nessa perspectiva, a política de extensão se caracteriza pelos seguintes 

pontos básicos: 

 a formação em seus alunos de uma atitude investigativa, de uma cultura 

de compromisso com a produção e difusão do conhecimento e dos 

avanços tecnológicos e científicos; 

 democratização do conhecimento acadêmico; 

 intensificação de relações entre a Instituição e a Comunidade; 

 incentivo a uma prática acadêmica que leve ao desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais-cidadãos; 

 visão do papel da comunidade não como de receptora passiva, mas como 
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o de parceira que deve ser respeitada em seus valores e que é possuidora 

de muitos saberes que precisam ser assimilados pela academia; 

 contribuição a propostas e soluções de problemas da comunidade; 

 enriquecimento curricular; 

 promoção de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade; 

 busca de atividades que instiguem a atitude investigativa e a capacidade 

crítica. 

Para efetivar essa proposição, o trabalho na Instituição prevê: 

 forte articulação entre ensino e pesquisa, entre teoria e prática e entre 

escola e comunidade, permeando todo o currículo dos cursos; 

 oferta de disciplinas e seminários específicos que valorizem a iniciação 

científica; 

 institucionalização das atividades complementares nas quais o aluno é 

incentivado a participar de atividades de iniciação à pesquisa e de 

atividades de extensão; 

 remuneração de horas-atividade para o corpo docente; 

 apoio aos alunos na forma de bolsas de iniciação científica e bolsas de 

extensão; 

 definição de linhas de pesquisa e extensão de acordo com as 

necessidades e características da região; 

 apoio logístico, com disponibilidade de espaço físico, de instalações e de 

uso dos laboratórios da Faculdade; 

 busca de parcerias com a comunidade. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), previsto na estrutura curricular dos 

cursos da FATEC-PR, igualmente, constitui um meio profícuo para a iniciação 

científica, podendo ser apresentado na forma de monografia, plano de negócio ou 

projeto. Em qualquer das hipóteses, há acompanhamento em termos de orientação 

e o trabalho é avaliado por três examinadores, sendo que um deles pode ser externo 

à instituição desde que tenha titulação e currículo compatíveis com a envergadura 

do processo. 

O TCC, qualquer que seja sua natureza, tem mecanismos efetivos de 
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acompanhamento e de cumprimento, havendo um bom número de professores-

orientadores disponibilizados para esse fim (numa média de três trabalhos por 

orientador) e que normalmente mantêm reunião semanal com os orientandos, 

prestando contas do andamento dos trabalhos à coordenação do curso. 

A Instituição deve propiciar todas as condições necessárias ao bom 

desenvolvimento dos TCC, devido à relevância que estes assumem na tarefa de 

despertar e aguçar o espírito pesquisador dos alunos e intensificar as relações entre 

teoria e prática e entre a Instituição e a comunidade. O TCC é objeto de regulamento 

próprio, atendendo à concepção curricular do projeto pedagógico do respectivo 

curso e aos pressupostos a seguir colocados. Atividade curricular de caráter 

obrigatório para a conclusão do Curso, o TCC é respaldado pelas atividades de 

estágio supervisionado e por disciplinas e seminários, desenvolvidos com a 

finalidade de introduzir os alunos nos meandros da pesquisa científica. 

Os objetivos do TCC são tanto formativos como avaliativos, uma vez que, por 

um lado, possibilita ao aluno enriquecer e consolidar seus conhecimentos e, por 

outro lado, permite ao discente demonstrar habilidades e competências adquiridas 

no Curso, fornecendo valiosos indicadores para avaliação, principalmente no seu 

preparo para o desempenho profissional. 

O trabalho terá a orientação de um docente do Curso, que, uma vez assumida 

a responsabilidade, deverá acompanhar e avaliar todas as etapas do processo, 

desde a elaboração do anteprojeto até a avaliação final. O aluno poderá contar com 

co-orientador, não necessariamente um docente do Curso. 

A avaliação do TCC é processual, culminando na apresentação final por meio 

de defesa oral pública perante banca examinadora composta pelo orientador do 

aluno e mais dois professores. O regulamento do TCC está apresentado no item 

3.6.5. 

 

3.6.1 Regulamento do Programa de Monitoria da FATEC-PR 

 

A seguir está apresentado o Regulamento do Programa de Monitoria da 

FATEC-PR. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESOLUÇÃO Nº 009/2010 – CAS : REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 

MONITORIA DA FATEC-PR 
 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA, conforme a 
seguir. 

 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA DA FATEC-PR 
 

CAPÍTULO I 
DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
Art. 1º O Programa de Monitoria, sob a coordenação da Diretoria de Ensino, é mais 

um espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos de graduação da 
FATEC-PR. Sua principal finalidade é o aperfeiçoamento do processo 
profissional e da melhoria da qualidade de ensino, através da mediação dos 
monitores nos processos pedagógicos, criando condições para o 
aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 
atividade docente.  

§ 1º O planejamento e o desenvolvimento do Programa são de responsabilidade das 
Coordenações, às quais cabe encaminhar solicitação de inclusão, de acordo 
com a Resolução competente da Diretoria de Ensino 

 
§ 2º Farão parte do Programa de Monitoria, a partir do terceiro ano de 

funcionamento da instituição, duas modalidades: a monitoria Voluntária e a 
Bolsa para alunos carentes, devidamente cadastrados no Programa da 
Programa de Monitorias da FATEC-PR. 

 
Art 2º Para serem selecionados para o Programa de Monitoria, os alunos de 

graduação devem estar matriculados, a partir do 2º até o último semestre do 
curso e já haver cursado, com aprovação a(s) disciplina (s) para a (a) qual 
(quais) foram selecionados (a não ser em casos especiais considerados pela 
Direção Acadêmica). 

 
Art. 3º Na presença do Professor, em sala de aula, ou sob sua orientação, em 

horário extraclasse, as atribuições dos monitores são as seguintes:  
I - auxiliar em atividades, inclusive na preparação de aulas e trabalhos 

escolares teóricos ou práticos e orientar pequenos grupos de estudo;  
II - facilitar o relacionamento professor-aluno, acompanhando o 

desenvolvimento de atividades, elucidando dúvidas dos alunos;  
III - realizar estudos individuais ou em conjunto com outros monitores para 

aprofundar seu conhecimento na área específica e/ou na de ensino-
aprendizagem. 

§ 1º Os monitores têm direito a certificados ou atestados de participação, de acordo 
com o tempo de permanência no Programa e com o conceito obtido. 
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§ 2º  Os monitores são orientados e avaliados pelos orientadores, professores da 

Carreira do da FATEC-PR (Titular, Adjunto, Assistente ou Auxiliar). 
 

Art. 4º A Diretoria de Ensino analisará os pedidos das Coordenações, considerando 
os planos anuais de atividades encaminhados, atendendo para os seguintes 
parâmetros: 
I - número de alunos atendidos pela Coordenação em função do número de 

disciplinas oferecidas; 
II - capacidade docente da Coordenação/carga-horária junto à Graduação;  
III - justificativa para a solicitação - plano de monitoria com descrição dos 

objetivos das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos-
monitores, com indicação da existência ou não de aulas práticas;  

IV - desempenho acadêmico dos alunos nas disciplinas atendidas pelo 
Programa de Monitoria em anos anteriores.  

 
Art. 5º Os Relatórios das Coordenações, relativos ao ano letivo anterior, que 

complementam os pedidos de cotas deverão ser encaminhados a Diretoria 
de Ensino até 28 de fevereiro do ano seguinte.  

 
Art 6º O Programa de Monitoria, mantido e coordenado pela Diretoria de Ensino, 

deve ser mais um espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos de 
graduação, tendo como principais finalidades: 
I -     o aperfeiçoamento do processo de formação profissional; 
II -  a melhoria da qualidade do ensino, através da mediação dos monitores 

nos processos pedagógicos, criando condições para o aprofundamento 
teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade 
docente. 

§ único O Programa de Monitoria da FATEC-PR valoriza a participação do aluno-
monitor em atividades teóricas e práticas desenvolvidas aos estudantes 
para esclarecimentos quanto ao conteúdo da(s) disciplina(s) e à resolução 
de problemas por essa(s) propostos. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 7º São objetivos principais do Programa de Monitoria da FATEC-PR: 

I -   Propiciar ao aluno de graduação a possibilidade de otimizar o seu 
potencial acadêmico, assegurando a formação de profissionais mais 
competentes;  

II -  Criar condições de aprofundamento teórico e desenvolvimento de 
habilidades relacionadas à atividade docente; 

III - Promover a melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento 
de novas práticas e experiências pedagógicas e que permitam a 
interação dos alunos do programa com o corpo docente e discente da 
instituição. 

 
CAPÍTULO III 
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DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

SEÇÃO I 
DAS MODALIDADES 

 
Art. 8º O Programa de Monitoria na FATEC-PR oferece três modalidades: 

I - Bolsa Programada (remunerada) 
II - Bolsa Conjunta/Parcerias (remunerada) 
III - Monitoria Voluntária (sem remuneração) 

§ 1º As três modalidades indicadas neste artigo atendem aos mesmos objetivos e 
obedecem à idêntica sistemática de solicitação. 

§ 2º A Monitoria Voluntária será incluída no Programa de Bolsas Estudantis, 
passando a ser concedida de acordo com o número de solicitações. 

 
SEÇÃO II 

DAS SOLICITAÇÕES 
 
Art. 9º As Coordenações encaminharão a Diretoria de Ensino, no período 

anualmente pré-determinado, a solicitação de bolsas, acompanhada do 
Plano de Monitoria de cada Coordenação. 

 
§ único O plano levará em consideração o número de vagas discentes oferecidas 

(anualmente pela Coordenação), o número de turmas por disciplina, a carga 
horária semanal das disciplinas (discriminando aulas teóricas e práticas) e 
sua distribuição entre os docentes. 

 
SEÇÃO III 

DA CONCESSÃO 
 
Art. 10 As vagas para a monitoria renumerada são atribuídas anualmente às 

Coordenações pela Diretoria de Ensino, a partir da análise do Plano de 
Monitoria de cada Coordenação e do relatório do ano anterior. 

§ único A participação dos Monitores e Professores Orientadores nas atividades 
promovidas pela Diretoria de Ensino relacionadas com o Programa de 
Monitoria será também considerada.  

 
SEÇÃO IV 

DA SUSPENSÃO E DO REMANEJO 
 
Art. 11 A bolsa poderá ser suspensa por motivo relevante, a juízo da Coordenação e 

ratificada pela Diretoria de Ensino, ou a juízo da própria Diretoria de Ensino 
§ único As vagas para monitoria renumerada distribuídas e não aproveitadas nos 

prazos estabelecidos são remanejadas, a critério da Diretoria de Ensino, 
com base nas demandas já analisadas. 

 
SEÇÃO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO 
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Art. 12 Cabe à Coordenação ordenar diferentes rotinas detalhadas no Art. 14 deste 
Regulamento, relativas à sua participação junto ao Programa de Monitoria.  

 
Art. 13 Cabe à Coordenação, também, divulgar, entre professores-orientadores, 

todas as comunicações oriundas da Diretoria de Ensino que envolvam o 
próprio Programa ou a participação em diferentes eventos acadêmicos da 
FATEC-PR. 

 
Art. 14 Outras atribuições da Coordenação: 

I - Seleção 
a) A Coordenação publicará convocação para a abertura de inscrição dos 

candidatos ao Programa com antecedência mínima de 10 (dez) dias do 
início da seleção. 

b) Da convocação constarão: local, período e horário das inscrições, nome 
da(s) disciplina(s), documentos exigidos, sistemática da seleção e 
forma(s) de avaliação, critérios de desempate, dia, local e horário da 
seleção. 

c) Para proceder à seleção, são designadas comissões, por disciplina ou 
área de conhecimento, das quais deverá fazer parte o professor-
orientador. 

d) As inscrições dos candidatos são feitas nas Coordenações envolvidas. 
e) Condições de inscrição para Monitoria (em qualquer modalidade): 

- Estar regularmente matriculado(a) em Curso de Graduação; 
- Estar cursando entre o segundo e o último semestre do curso; 
- Comprovar aprovação na(s) disciplina(s) objeto da monitoria; 
- Apresentar disponibilidade de tempo de 12 (doze) horas semanais; 
- Não possuir qualquer outro tipo de bolsa ou atividade remunerada.  

f) A Coordenação deverá referendar os resultados da seleção bem como 
os planos de atividades específicos para os monitores selecionados; 
esses atuarão junto a, no máximo, três disciplinas, não ultrapassando 
suas atribuições a carga-horária de 12 (doze) horas semanais.  

g) A seguinte documentação será encaminhada a Diretoria de Ensino após 
a seleção: 
- Ata da seleção realizada por comissão devidamente constituída;  
- Nominata dos monitores indicados;  
- Formulários devidamente preenchidos;  
- Plano de atividade de cada monitor, assinado pelo mesmo e pelo 

professor orientador.  
h) Caberá a Diretoria de Ensino homologar a indicação dos monitores e 

comunicá-la às Coordenações. 
i) A seleção será válida somente para o período no qual foi realizada. 

 
II - Assinatura do Termo de Concessão 

a) A Coordenação deve comunicar a todos os monitores (inclusive aos 
voluntários) a necessidade de assinatura do Termo de Concessão de 
Bolsa. 
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b) Juntamente com as homologações são enviados, às Coordenações, os 
Termos de Concessão de Bolsa (três vias) que deverão ser assinados 
pelos monitores no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
recebimento. 

c) Uma das vias ficará com o monitor, outra com a Coordenação e a outra 
deverá ser enviadas a Diretoria de Ensino 

d) O Departamento que não cumprir o prazo acima estabelecido estará 
sujeito a ter suas bolsas de monitoria canceladas, procedimento 
também aplicado às monitorias voluntárias. 

 
III - Efetividade 

a) A efetividade do monitor será fornecida pelo seu orientador à 
Coordenação que a encaminhará a Diretoria de Ensino até o dia 15 de 
cada mês. 

b) Caso a efetividade não tenha sido encaminhada até a data indicada, o 
monitor com bolsa remunerada não será incluído na folha de 
pagamento. 

 
IV - Certificado 

a) Caberá a Diretoria de Ensino a emissão do Certificado e o 
encaminhamento do mesmo à respectiva Coordenação, para entrega 
ao monitor. 

b) Logo após a assinatura do monitor, a Coordenação deverá devolver a 
Diretoria de Ensino o comprovante de recebimento. 

 
V - Exclusão 

a) A exclusão do monitor poderá ocorrer nas seguintes situações qualquer 
que seja a modalidade em que esteja situado: 
- conclusão do curso;  
- por desistência própria;  
- pelo não cumprimento de qualquer uma das atribuições a que 

estiver sujeito.  
b) A exclusão, decorrente de qualquer uma das situações, deverá ser 

comunicada a Diretoria de Ensino, até 05 (cinco) dias úteis após o 
afastamento do aluno, através de formulário próprio. 

c) A Coordenação que deixar de fazer sua comunicação, ou a fizer em 
data posterior, terá sua quota de bolsa cancelada. 

 
VI - Substituição 

a) O monitor excluído do programa será substituído por outro aluno 
classificado no processo de seleção. 

b) Na impossibilidade de se efetuar a substituição dessa forma, será 
realizado novo processo seletivo. 

c) A indicação do novo monitor deverá ser efetuada até 20 (vinte) dias 
úteis após a exclusão do anterior. 
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d) A substituição do monitor só poderá ser efetuada uma vez no 
transcorrer do semestre e requerida pela Coordenação até 01 de 
outubro do ano vigente, data a partir da qual não mais são efetuadas 
substituições. 

 
VII - Recondução 
a) O monitor será reconduzido somente uma vez para atuar na mesma 

disciplina; não haverá permanência de monitor (com bolsa) no 
Programa além de 03 (três) anos. 

 
SEÇÃO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
 
Art. 15 São atribuições do monitor durante sua permanência no Programa: 

- Conhecer a as normas do Programa de Monitoria, constantes deste 
Regulamento; 

- Auxiliar o(s) professor(es) em tarefas didáticas, inclusive na preparação 
de aulas e trabalhos escolares, assessorando os estudantes, em 
pequenos grupos ou individualmente;  

- Auxiliar o(s) professor(es) na realização de trabalhos práticos e 
experimentais, compatíveis com o seu grau de conhecimento e 
experiência na disciplina;  

- Facilitar o relacionamento entre os alunos e professor(es) na execução 
e melhoria do plano de ensino-aprendizagem;  

- Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, 
apresentando sugestões ao(s) professor(es);  

- Participar, efetivamente, da elaboração do planejamento didático 
semestral da disciplina;  

- Realizar estudos teóricos sob a orientação do professor;  
- Participar das reuniões de integração promovidas pela Coordenação;  
- Participar dos encontros da Monitoria, promovidos pela Diretoria de 

Ensino e constantes do cronograma anual de atividades acadêmicas, 
bem como participar de outros eventos relacionados aos cursos de 
Graduação; 

- Apresentar ao(s) professor(es) orientador(es), quando for o caso, 
proposta de seu desligamento do Programa, com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias. 

 
SEÇÃO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 
Art. 16 São atribuições do Professor Orientador: 

- Participar da elaboração do plano de monitoria da Coordenação; 
- Participar do processo de seleção de alunos-monitores;  
- Elaborar plano de atividades, em conjunto com seu(s) monitor(es);  
- Incluir no cronograma anual, como atividade obrigatória, a participação 

nos dois Encontros de Avaliação promovidos pela Diretoria de Ensino;  
- Enviar cópia do plano de atividade à Diretoria de Ensino, através da 
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Coordenação;  
- Orientar e/ou assistir o aluno-monitor em suas atividades específicas;  
- Incluir no cronograma anual, como obrigatória, a participação nas 

atividades que venham a ser promovidas pela Diretoria de Ensino;  
- Participar das atividades do Programa de Monitoria que venham a ser 

promovidas pela Diretoria de Ensino;  
- Avaliar periodicamente o trabalho de Monitoria, elaborando relatórios 

que são analisados pela Coordenação;  
- Promover ou participar de reuniões de integração dos monitores da 

Coordenação. 
 

SEÇÃO VIII 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Art. 17 O acompanhamento e avaliação do Programa de Monitoria são efetuados 

nos seguintes níveis: 
- Avaliação do Trabalho de Monitoria, em nível de disciplina, realizado 

pelo professor-orientador e pelo aluno-monitor, tendo como base o 
plano de atividades;  

- Avaliação do Programa de Monitoria, em nível de Coordenação, 
apontando objetivos alcançados, dificuldades encontradas, 
expectativas eventualmente superadas, sugestões, críticas – seja em 
nível interno departamental ou em relação à orientação da Diretoria de 
Ensino O relatório dessa avaliação será encaminhado a Diretoria de 
Ensino no final do ano, em data a ser determinada pelo Programa;  

- Avaliação do Programa de Monitoria desenvolvido na FATEC-PR, será 
realizada pela Diretoria de Ensino 

- Como parte desse processo avaliativo, a Diretoria de Ensino poderá 
promover Encontros de Monitoria em data previamente indicada às 
Coordenações.  

  
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 18 Desde que não colidirem com as presentes normas e objetivando atender às 
várias especificidades, a Coordenação de Curso poderá estabelecer normas 
próprias para as atividades de monitoria em seu próprio âmbito. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 19 Os casos omissos no presente documento são resolvidos pela Direção 
Geral.  

 
Art. 20 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6.2 Regulamento das Atividades de Extensão da FATEC-PR 

 

A seguir está apresentado o Regulamento das Atividades de Extensão da 

FATEC-PR. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUÇÃO Nº 010/2010 – CAS : REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO DA FATEC-PR 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, conforme a 
seguir. 

 
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DA FATEC-PR 

 
TÍTULO I 

DAS NORMAS QUE REGULAMENTAM A EXTENSÃO 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 1º A extensão, entendida como uma das funções básicas da Instituição de 

Ensino Superior, é a interação sistematizada desta com a comunidade, 
visando contribuir para o seu desenvolvimento e dela buscar conhecimentos 
e experiências para a avaliação e vitalização do ensino e da pesquisa.  

 
Art. 2º São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos de atividades que 

envolvam, mesmo que parcialmente, consultorias, assessorias, cursos, 
simpósios, conferências, seminários, debates, palestras, atividades 
assistenciais, artísticas, esportivas, culturais e outras afins, propostas 
individual ou coletivamente, realizadas na Faculdade ou fora dela.  

 
Art. 3º As atividades de extensão somente são autorizadas se não vierem em 

detrimento de outras atividades já programadas pela instituição.  
 
Art. 4º As atividades de extensão poderão, a critério da Instituição ser remuneradas, 

constituindo-se em fonte de receita da mesma. 
 

CAPÍTULO II 
DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
Art. 5º As atividades de extensão, sob  a forma de projeto ou não, deverão ser 
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apresentadas pelo proponente, em formulário próprio, junto à Direção Geral, 
para análise e aprovação.  

 
Art. 6º Compete à Direção Geral, com apoio direto das coordenações de cursos, 

planejar, apreciar, aprovar, executar e avaliar as atividades de extensão, 
observando os seguintes aspectos: 
I - conteúdo técnico; 
II - os prazos para sua execução; 
III - a carga horária dos participantes; 
IV - a necessidade de prorrogação dos prazos; 
V - a elaboração dos relatórios a serem apresentados aos órgãos 
competentes. 

 
Art. 7º As atividades de extensão deverão constar do plano de trabalho da 

Coordenação do Curso de interesse, devendo ser registradas oficialmente 
nas atas dos respectivos colegiados, à medida que forem sendo autorizadas. 

§ único As atividades de extensão, quando remuneradas, não poderão ultrapassar, 
por professor, 4 (quatro) horas-aula semanais.  

 
Art. 8º A coordenação das atividades de extensão poderá ser definida oficialmente 

pela Direção Geral. 
 
Art. 9º Os cursos que desenvolverem atividades de extensão deverão manter 

registros atualizados das mesmas.  
 
Art. 10 As atividades de extensão poderão originar-se por solicitação da 

comunidade ou por iniciativa própria de quaisquer cursos da FATEC-PR.  
 

SEÇÃO I 
DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

 
Art. 11 Independentemente da respectiva área de competência, os projetos de 

extensão são submetidos à aprovação da Direção Geral. 
§ único Os projetos de extensão que envolverem vários cursos, também deverão 

ser aprovados pela Direção Geral.  
 
Art. 12 Após a competente aprovação, as propostas de atividade de extensão são 

encaminhadas para registro na Secretaria Geral, que, ao término do 
desenvolvimento da mesma, emitirá o respectivo certificado, quando for o 
caso.  

§ único Caso a atividade de extensão não vier a se realizar, o curso responsável 
deverá notificar, de imediato, à Direção Geral.  

 
Art. 13 Caberá ao proponente encaminhar à Direção Geral, as propostas de 

atividades de extensão que exigirem celebração de protocolos, convênios 
e/ou de contratos com outras instituição/organizações. 

 
Art. 14 A critério e sob a responsabilidade das coordenações dos cursos 
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promotores, as atividades de extensão poderão incluir averiguação de 
aproveitamento em nível de atividades complementares.  

 
CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 
 

Art. 15 As atividades de extensão poderão ser desenvolvidas na FATEC-PR ou fora 
dela, com recursos humanos, materiais e financeiros próprios ou não.  

§ 1º A captação de recursos financeiros para a viabilização das atividades de 
extensão será de responsabilidade do curso proponente.  

§ 2º Poderão ser fixadas taxas de inscrição, visando cobrir, parcial ou integralmente, 
os custos da respectiva atividade de extensão.  

 
Art. 16 As atividades de extensão, quando envolverem a captação de recursos 

financeiros, terão a sua gestão executada pela Direção Administrativo-
financeira. 

§ 1º As receitas e despesas das atividades de extensão administradas pela Direção 
Administrativo-financeira integrarão o orçamento da FATEC-PR.  

§ 2º Todo material permanente, inclusive equipamento, adquirido com recursos 
financeiros captados através de atividades de extensão, será incorporado ao 
patrimônio da instituição imediatamente após a sua aquisição.  

 
Art. 17 Quando as atividades de extensão conduzir a resultados que possibilitarem o 

registro de direitos autorais, de patentes ou de licenças, ficarão asseguradas 
à FATEC-PR a participação nos direitos decorrentes, obedecida o disposto 
na legislação aplicável à matéria.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 20 Desde que não colidirem com as presentes normas e objetivando atender às 
várias especificidades, a coordenação de curso poderá estabelecer normas 
próprias para as atividades de extensão em seu próprio âmbito. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 34 Os casos omissos no presente documento são resolvidos pela Direção 
Geral.  

 
Art. 35 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ANEXO: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO / 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – FATEC-PR 
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
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SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE  EXTENSÃO / RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

1. Título do Projeto de Extensão / Responsabilidade e Carga Horária 

 

TÍTULO:  

 

CARGA HORÁRIA:  

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Início ___/___/______     Fim: ___/___/_____ 

 

2. Problemas Identificados que levaram à proposta do Projeto 

Os seguintes problemas / necessidades foram identificadas e que justificam a proposta deste 

projeto: 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

2. Coordenador, equipe técnica e participantes. 

 

COORDENADOR(A) DO PROJETO DE EXTENSÃO / RESPONSABILIDADE SOCIAL:  

Nome: ________________________________ 

Endereço: __________________________________ 

Telefone: ____________________________________ 

E-mail: ________________________________  

 

EQUIPE TÉCNICA: Além do Coordenador do Projeto, participam da equipe estudantes 

matriculados na disciplina de __________________________ do __ período do curso de 

__________________. Também participam pessoas indicadas pelas áreas envolvidas 

 

ÁREAS / ENTIDADES ENVOLVIDAS: Faculdade de Tecnologia de Curitiba 

Escolas de _____________________________ da _________. 

Empresas: __________________________________________ 
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3. Local(is) onde se desenvolverá o projeto de Extensão 

 

 

4. Área de conhecimento, com código de área e subárea, conforme a classificação do 

CNPq 

 

Área de conhecimento: _______________  

Sub-área: __________________________  

 

5. Objetivo(s) do projeto de Extensão 

Objetivo geral:  

O projeto tem por objetivo geral ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Objetivos específicos: Os objetivos específicos do projeto são os seguintes: 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 Divulgação da Faculdade de Tecnologia de Curitiba junto à sociedade local e 

regional; 

 Desenvolver nos acadêmicos do curso de ____________ da FATEC-PR o senso de 

responsabilidade para com a sociedade local e nacional. 

 Conscientizar a juventude da responsabilidade em desenvolver o senso ético, moral 

e democrático. 

 Cronograma de execução e metodologia 

Mês ___ de 201_: 

 

 Apresentação do projeto à FATEC-PR; 

 … 
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 …  

Mês ____ de 201_:  

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 … 

 … 

Mês ____ de 201_:  

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 … 

 … 

 Desenvolvimento _______________________________________________ 

 Elaboração do Relatório do Projeto, conforme modelo; 

 Avaliação do Projeto ________________________________________ 

 

8. Orçamento  

 

Estão previstos os seguintes custos (ou não há custo monetário na realização do projeto). 

 

9. Bibliografia: 

A seguinte bibliografia estará sendo utilizada na realização do projeto: 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

Durante a pesquisa, bibliografia complementar será informada aos alunos, com apoio da 

Professora da Disciplina e constará do Relatório. 

 

10. Data e assinatura 

 

Curitiba  / PR, ___  / ____  /201_. 

 

_______________________________________________ 
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Professor(a) _______________________ 

Coordenador(a) do Projeto 

11. Resultado da Análise Final 

 

Considerando a análise dos Seguintes aspectos: 

a) Importância do projeto de Extensão / Responsabilidade Social para o curso e 

para os acadêmicos; 

b) Viabilidade de atribuição de encargos à equipe técnica envolvida; 

c) Manifestação favorável de atribuição de encargos e custos a serem 

assumidos por outros órgãos envolvidos no projeto; 

d) Disponibilidade de recursos físicos, materiais e humanos necessários à 

execução do projeto; 

e) Disponibilidade de recursos financeiros requeridos no projeto de extensão. 

Parecer : 

 

Conforme o resultado da análise pela Coordenação, Direção Geral e pela Direção de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, a DECISÃO É PELA: 

 

[   ] Autorização  do desenvolvimento do projeto de extensão 

 

[   ] Não autorização  do desenvolvimento do projeto de extensão. 

 

Curitiba/PR, ___/___/201_. 

 

_________________________________ 
Diretor Geral. 

 

______________________________________ 

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

__________________________ 

Coordenador do Curso. 

 

 

 

 
3.6.3 Regulamento do Programa de Iniciação Científica da FATEC-PR 
 

A seguir está apresentado o Regulamento do Programa de Iniciação 
Científica da FATEC-PR 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 011/2010 – CAS : REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEC-PR 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
conforme a seguir. 

 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEC-PR 

 
CAPÍTULO I  

DOS PRINCÍPIOS 
 
Art. 1º O Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Tecnologia de Curitiba-

FATEC-PR, tem como princípios:  
I -    constituir uma cultura educacional superior de trabalho em que se 

combine a reconstrução de conhecimentos dominados com a 
construção de novos saberes;  

II -  aplicar conhecimentos reconstruídos no exercício de interação do 
trabalho acadêmico com as demandas da sociedade;  

III -  inserir a Faculdade nas iniciativas para a redução das disparidades 
regionais, especialmente quanto à distribuição da competência 
científica nas perspectivas local, regional e nacional;  

IV -  estimular pesquisadores produtivos a fim de envolver acadêmicos de 
graduação no processo educacional, possibilitando a ampliação da 
capacidade institucional de orientação à pesquisa na instituição;  

V - promover a elevação quantitativa da produção científica com qualidade;  
 
Art. 2º A FATEC-PR adotará a Iniciação Científica como seu atributo cultural e como 

característica básica de sua práxis, na intenção de que ela esteja 
plenamente presente em seu cotidiano acadêmico e, assim, seja 
reconhecida como marca de sua responsabilidade no ensino de nível 
superior.  

 
CAPÍTULO II  

DO OBJETIVO GERAL 
 

Art. 3º O objetivo geral do Programa de Iniciação Científica da FATEC-PR é inserir 
os acadêmicos no processo de investigação científica, despertando 
vocações e incentivando talentos entre estes acadêmicos, preparando-os 
para a educação continuada.  

 
CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Art. 4º São objetivos específicos do Programa de Iniciação Científica da Faculdade 
de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR: 
I - estimular professores/pesquisadores a incorporarem os acadêmicos de 

graduação nos seus trabalhos de pesquisa;  
II - identificar e apoiar os acadêmicos de graduação com potencial para 

atuação em pesquisa;  
III - contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  
IV - preparar os acadêmicos para a pós-graduação lato e stricto sensu;  
V - proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa 

científica ao acadêmico-orientado;  
VI - estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos 

acadêmicos, em decorrência de condições criadas e confrontadas 
diretamente com os problemas de pesquisa. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
 

Art. 5° São adotadas as grandes áreas do conhecimento, pertinentes aos cursos de 
graduação mantidos na FATEC-PR. 

 
Art. 6º As linhas de pesquisa, nas perspectivas das grandes áreas do conhecimento 

adotadas, são as seguintes:  
I – Educação; 
II - Sistemas de Informação;  
III - Gestão e Estratégia Organizacional;  
IV - Relações Internacionais;  
V - Contabilidade e Finanças;  
VI – Comunicação;  
VII - Comportamento, Cultura e Mudanças;  
VIII - Sociedade e Ética; 
IX - Conhecimento e Novas Tecnologias. 
X – Saúde; 
XI – Informática. 

 
CAPÍTULO V 

DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 
Art. 7° O Programa de Iniciação Científica da FATEC-PR será implementado 

anualmente por meio de processo seletivo estabelecido pela Direção Geral 
através de Edital, que conterá as linhas de pesquisa, as condições de 
participação, o processo seletivo, o número de vagas e o período 
estabelecido para a execução do projeto.  

 
CAPÍTULO VI 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 8° As condições de participação para inscrição de Projetos de Iniciação 

Científica obedecerão aos seguintes requisitos:  
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I - Do orientador 
a) ser professor da FATEC-PR;  
b) possuir experiência na área de pesquisa;  
c) possuir o título de mestre, doutor e/ou livre docente, com produção 
científica.  

II - Do acadêmico-pesquisador:  
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da FATEC-PR;  
b) ter concluído integralmente o primeiro semestre curricular do seu curso 

até o período letivo anterior ao da inscrição e não estar cursando os 
dois últimos semestres de seu curso;  

c) possuir Coeficiente de Rendimento (C.R.) maior ou igual a 7,0 (sete) no 
último semestre cursado;  

III - Do projeto 
a) ser proposto por Professor-Orientador e Acadêmico-Pesquisador, em 

conjunto.  
b) o número de orientações de projetos de pesquisa seguirá os critérios 

abaixo determinados, de acordo com a titulação do docente:  
b1. Mestre: até 2 (dois) projetos.  
b1. Doutor: até 3 (três) projetos. 
b3. Livre docência: até 3 (três) projetos. 

IV - Da qualidade da apresentação do projeto:  
a) ter mérito técnico-científico;  
b) ser do interesse da Instituição; 
c) apresentar viabilidade técnica e financeira, mediante negociação e 

acerto de custos com a participação do professor orientador.  
§ 1º    O projeto de pesquisa pode se estender por mais um ano, desde que o 

acadêmico-pesquisador e o professor-orientador participem da seleção 
conforme o novo Edital estabelecido.  

§ 2º      O acadêmico-pesquisador somente poderá participar de um projeto de 
pesquisa.  

§ 3°     O Professor com título de especialista somente poderá participar na condição 
de co-orientador e/ou assistente de pesquisa.  

 
CAPÍTULO VII 

DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 
Art. 9° A participação na Iniciação Científica se fará por meio da solicitação do 

professor-orientador à Diretoria de Ensino da FATEC-PR, por documento 
conjunto entre orientador e o Coordenador do Curso. 

 
Art. 10 Os projetos são analisados e selecionados pela Direção Geral e Direção de 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  
 
Art. 11 Os projetos selecionados, avaliados quanto ao mérito científico, viabilidade 

técnica e em estando dentro do interesse da FATEC-PR, são aprovados 
pela Direção Geral, em conjunto com a Direção Administrativo-financeira, 
para realizar o julgamento da viabilidade financeira e a competente 
homologação.  
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Art. 12 Os projetos homologados terão suas atividades de pesquisa científica 

iniciadas após a assinatura do formulário de solicitação (ANEXO). 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS BOLSAS 

 
Art. 13 A FATEC-PR poderá conceder anualmente bolsas-auxílio para os 

acadêmicos-pesquisadores, contemplando as áreas de conhecimento 
adotadas pela Faculdade.  

 
Art. 14 O valor da bolsa-auxílio poderá será concedido por meio de um desconto 

incidente sobre as mensalidades escolares, no valor a ser estabelecido por 
hora/pesquisa, quando se tratar de bolsa da FATEC-PR ou o estipulado por 
organismos de fomento, financiadores das pesquisas.  

§ único Não é permitido a acumulação da bolsa de pesquisa com qualquer outra 
concedida pela FATEC-PR.  

 
Art. 15 A duração da bolsa será fixada em Edital.  
 
Art. 16 O não cumprimento, por parte do acadêmico-pesquisador, das obrigações e 

os compromissos inerentes ao Programa de Iniciação Científica e ao Projeto 
de Pesquisa ao qual está vinculado, implicará no cancelamento imediato da 
bolsa.  

 
Art. 17 A bolsa-auxílio poderá ser cancelada, a qualquer tempo, mediante 

solicitação do acadêmico-pesquisador, do professor-orientador ou do 
coordenador do curso ouvido o Diretor Geral, incluindo assinatura de termo 
de desligamento firmado pelo solicitante ou proponente, sujeitando-se o 
acadêmico às sanções previstas por este Regulamento e por outros 
documentos oficiais da Faculdade.  

 
Art. 18 As bolsas-auxílio de uma área que não forem preenchidas poderão ser 

disponibilizadas para outras, desde que os projetos apresentados tenham 
sido aprovados.  

 
Art. 19 A FATEC-PR poderá conceder ao professor-orientador uma remuneração 

mensal no valor de 2 horas aulas semanais por projeto orientado. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPROMISSOS 

 
Art. 20 São atribuições e compromissos do Acadêmico-Pesquisador:  

I - cumprir carga horária em horário definido no com o professor-orientador, 
não conflitante com suas obrigações discentes, em função das disciplinas 
em que estiver matriculado;  

II - desenvolver trabalhos de iniciação à pesquisa científica e de 
aprofundamento do conhecimento, de acordo com a linha de pesquisa do 
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professor-orientador, estabelecidos no projeto de pesquisa;  
III - elaborar e apresentar, sob orientação do professor, trabalhos em eventos 

técnico-científicos ou congressos;  
IV - participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de 

Iniciação Científica promovidos pela FATEC-PR; 
V - participar de seminário, orientado pelo professor;  
VI - apresentar e/ou participar na elaboração de relatório descritivo do projeto. 
VII - desempenhar suas funções durante o prazo de validade do Edital;  
VIII - participar das reuniões de avaliação/acompanhamento referentes ao 

projeto desenvolvido.  
 
Art. 21 É vedado ao acadêmico-pesquisador desempenhar atividades 

administrativas na FATEC-PR.  
 
Art. 22 São atribuições e compromissos do Professor-Orientador:  

I - elaborar o formulário do projeto  com as informações do Projeto de 
Pesquisa aprovado, responsabilizando-se pela condução de sua 
execução;  

II - cumprir o cronograma de acompanhamento previsto no projeto quanto à 
metodologia a ser utilizada para avaliação do acadêmico-pesquisador;  

III - orientar o acadêmico-pesquisador nos trabalhos de iniciação científica e, 
ainda, na execução dos seminários;  

IV - detalhar com clareza e objetividade as atividades e registrá-las 
eletronicamente, sempre que necessário, nos relatórios parciais, 
firmados em conjunto pelo acadêmico-pesquisador, professor co-
orientador e o acadêmico-colaborador, para acompanhamento do 
Coordenador do Curso de acordo com os prazos estabelecidos pelo 
Programa.  

V - participar das reuniões de avaliação referentes ao projeto desenvolvido.  
VI - elaborar apresentação comentada do relatório descritivo final.  

§ único o professor-orientador deverá dedicar atenção especial ao procedimento de 
elaboração, pelo acadêmico na apresentação oral de seu trabalho e no 
relatório. 

 
Art. 23 São atribuições e compromissos do Coordenador da Iniciação Científica:  

I - elaborar, encaminhar, executar e avaliar os projetos de Iniciação 
Científica. 

II – encaminhar certificados de Iniciação Científica, para assinaturas junto a 
Direção Geral e fornecer declarações;  

IV - reunir-se periodicamente com a Diretoria de Ensino, Pesquisa e 
Extensão para acompanhar e informar sobre os projetos, bem como 
apoiar na organização e realização de eventos e publicações.  

 
Art.24 São atribuições e compromissos da Direção Geral, Direção de Ensino, 
Pesquisa e Exensão e da Coordenação:  

I - avaliar e selecionar os projetos de pesquisa e/ou Iniciação Científica, 
segundo as áreas de conhecimento e as linhas de pesquisa nas quais se 
enquadrem;  
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II - participar das atividades, eventos e reuniões previstas no cronograma do 
projeto;  

III – informar sobre os projetos em sobre projetos em andamento. 
IV - participar de reuniões específicas de planejamento e discussões de 

melhoria no programa.  
 
Art. 25 São atribuições da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão:  

I - ser o elo entre a Coordenação e a Direção Geral quanto a prestar 
apoio técnico-pedagógico às atividades previstas nos Projetos de 
Pesquisa e de IC;  

II - comunicar à Direção Geral a relação dos professores-
pesquisadores para inclusão ou desligamento das horas relativas 
à orientação dos projetos;  

III - definir as diretrizes para o programa de IC;  
IV - respaldar a realização de eventos de iniciação científica, visando à 

informação científica e pedagógica de todos os envolvidos nos 
projetos de pesquisa;  

V - assinar junto com a Direção Geral os formulários de solicitação de 
projetos de IC;  

VI - propiciar condições infraestruturais, na forma de recursos 
humanos, equipamentos, instrumentos e espaço físico, que 
permitam o processamento eletrônico e estatístico de dados e 
informações, e o uso de laboratórios e instalações especiais, dos 
professores e acadêmicos envolvidos no projeto.  

 
CAPÍTULO X 

DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 26 Se for o caso, para a avaliação geral do acadêmico-pesquisador e para o 

pagamento da bolsa-auxílio, são considerados:  
I - o registro eletrônico, no prazo previsto, das atividades de pesquisa 
científica;  
II - a participação nas reuniões e atividades previstas no cronograma; 
III - o desempenho na participação na Semana Tecnológica da FATEC-PR; 
IV - o relatório final descritivo da pesquisa, resumo e abstract.  

 
Art. 27 Para avaliação geral do professor-orientador são considerados:  

I - o registro dos relatórios de pesquisa cientifica;  
II - a participação nas reuniões e atividades previstas no Cronograma do 
Projeto;  
III - o desempenho na orientação diante da execução do projeto de pesquisa;  

 
CAPÍTULO XI  

DAS SUBSTITUIÇÕES 
 
Art. 28 Será possibilitada a substituição do professor-orientador e do acadêmico- 

pesquisador por outro, desde que:  
I - a titulação do professor-orientador seja compatível com o projeto em 
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andamento;  
II - a linha de pesquisa do professor-orientador substituto deve ser a mesma 

do professor-orientador substituído;  
III - haja aprovação por parte da Direção Geral.  

§ único os professores-orientadores, que forem desligados e substituídos, terão 
imediatamente excluídas do cômputo de sua carga de trabalho as 2horas-
aula relativas à orientação do projeto orientado.  

 
CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 29 São atribuídos ao acadêmico-pesquisador e ao acadêmico-colaborador 

pontos de atividade complementar, na forma do Regulamento de Atividades 
Complementares, de acordo com o tempo de participação no projeto, bem 
como certificado de participação.  

 
Art. 30 Não poderá participar do programa de Iniciação Científica o acadêmico-

pesquisador e/ou o acadêmico-colaborador que já tenham participado 
anteriormente e tenham se desligado antes do término do período estipulado 
no Edital para apresentação da pesquisa.  

 
Art. 31 Os professores-colaboradores receberão certificado pelas atividades 

realizadas. 
 
Art. 32 Os professores e acadêmicos que, sob qualquer forma, venham a publicar 

textos ou resultados técnicos e/ou científicos, advindos parcial ou 
integralmente de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da FATEC-
PR, deverão fazer constar na publicação referência à Faculdade.  

 
Art. 33 Os casos omissos são resolvidos pela Direção Geral da FATEC-PR. 
 
Art. 34 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
ANEXO: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – PROJETO DE PESQUISA  / 

INICIAÇAO CIENTÍFICA 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – FATEC-PR 
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA / INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

3. Título do Projeto de Pesquisa / Iniciação Científica e Carga horária 

TÍTULO:  

 

CARGA HORÁRIA:  
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Início ___/___/______     Fim: ___/___/_____ 

 

4. Problemas Identificados que levaram à proposta do Projeto 

Os seguintes problemas / necessidades foram identificadas e que justificam a proposta 

deste projeto: 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

2. Coordenador, equipe técnica e participantes. 

 

PROFESSOR PESQUISADOR - COORDENADOR DO PROJETO DE PESQUISA / INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA:  

Nome: ________________________________ 

Endereço: __________________________________ 

Telefone: ____________________________________ 

E-mail: ________________________________  

 

EQUIPE TÉCNICA: Além do Professor(a) Pesquisador(a) e Coordenador(a) do Projeto, 

participam da equipe estudantes matriculados na disciplina de __________________________ 

do __ período do curso de ________________________. Também participam pessoas indicadas 

pelas áreas envolvidas. 

 

ÁREAS / ENTIDADES ENVOLVIDAS: Faculdade de Tecnologia de Curitiba 

Escolas de _____________________________ da _________. 

Empresas: __________________________________________ 

 

3. Local(is) onde se desenvolverá o projeto de Iniciação Científica 

 

4. Área de conhecimento, com código de área e subárea, conforme a classificação do 

CNPq 

 

Área de conhecimento: _______________  

Sub-área: ____________________________ 
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5. Objetivo(s) do projeto de Pesquisa / Iniciação Científica 

 

Objetivo geral:  

O projeto tem por objetivo geral ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Objetivos específicos: Os objetivos específicos do projeto são os seguintes: 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 Divulgação da Faculdade de Tecnologia de Curitiba junto à sociedade local e 

regional; 

 Desenvolver nos acadêmicos do curso de ________________ da FATEC-PR o senso 

de responsabilidade para com a sociedade local e nacional. 

 Conscientizar a juventude da responsabilidade em desenvolver o senso ético, 

moral e democrático. 

7. Cronograma de execução e metodologia 

Mês ____ de 201_: 

 

 Apresentação do projeto à FATEC-PR;  

 Pesquisa e estudo dos temas que serão abordados; 

Mês ____ de 201_: 

 Contato com as ____________  e agendamento de datas das _______  a serem 

realizadas; 

 Pesquisa e estudo da ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Mês ____ de 201_: 
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 Realização de _______________________________________________________; 

 Levantamento _____________________________________________________ 

 Desenvolvimento _______________________________________________ 

 Elaboração do Relatório do Projeto de IC, conforme modelo; 

 Avaliação do Projeto ________________________________________ 

Mês ____ de 201_: 

 

… 

 

8. Orçamento  

 

Estão previstos os seguintes custos (ou não há custo monetário na realização do projeto). 

 

10. Bibliografia: 

A seguinte bibliografia estará sendo utilizada na realização do projeto: 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________________; 

Durante a pesquisa, bibliografia complementar será informada aos alunos, com apoio da 

Professora da Disciplina e constará do Relatório. 

 

10. Data e assinatura 

 

Curitiba  / PR, ___  / ____  /201_. 

 

_______________________________________________ 

Professor(a) _______________________ 

Professor Pesquisador - Coordenador(a) do Projeto de IC 

 

11. Resultado da Análise Final 

 

Considerando a análise dos Seguintes aspectos: 

f) Importância do projeto de Iniciação Científica para o curso e para os 

acadêmicos; 

g) Viabilidade de atribuição de encargos à equipe técnica envolvida; 
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h) Manifestação favorável de atribuição de encargos e custos a serem 

assumidos por outros órgãos envolvidos no projeto de IC; 

i) Disponibilidade de recursos físicos, materiais e humanos necessários à 

pesquisa; 

j) Disponibilidade de recursos financeiros requeridos no projeto. 

Parecer : 

 

Conforme o resultado da análise pela Coordenação, Direção Geral e pela Direção de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, a DECISÃO É PELA: 

 

[ X ] Autorização  do desenvolvimento do projeto de IC. 

 

[   ] Não autorização  do desenvolvimento do projeto de IC. 

 

 

Curitiba/PR, ___/___/201_. 

 

_________________________________ 
Diretor Geral 

 

______________________________________ 

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

__________________________ 

Coordenador do Curso 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.6.4 Regimento do Núcleo de Pesquisas da FATEC-PR 

 

Este órgão é uma das propostas da FATEC-PR para implementação quando 

de sua consolidação como instituição de ensino superior que lhe permita constituir-

se como centro universitário de excelência. 

A seguir está proposto o Regimento do Núcleo de Pesquisas da FATEC-PR. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº 012/2010 – CAS : REGULAMENTO DO NÚCLEO DE 

PESQUISAS DA FATEC-PR 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
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disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, estabelece o REGIMENTO DO NÚCLEO DE PESQUISAS DA FATEC-PR, sob 
a forma de um regulamento, conforme a seguir. 

 
REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PESQUISAS DA FATEC-PR 

 
FINALIDADE 

 
Art. 1º  O Núcleo de Pesquisas da FATEC-PR é uma das propostas da FATEC-PR 

para implementação quando de sua consolidação como instituição de ensino 
superior que lhe permita constituir-se como centro universitário de 
excelência. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 2º O Núcleo de Pesquisas da FATEC-PR é constituído de professores  
pesquisadores, alunos de pós-graduação e estudantes de graduação 
participantes de programas de Iniciação Científica e similares, congregados 
em torno de projetos de pesquisa e atividades culturais afins, de forma inter-
departamental e trans-disciplinar, objetivando a formação de recursos 
humanos especializados, a documentação literária e a divulgação da 
produção científica resultante de suas atividades. 

 
CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 
 
Art. 3º O Núcelo tem por objetivo geral constituir-se em espaço físico e simbólico 

para a consolidação de grupos de pesquisa na área de Gestão, de Sistemas 
de Informação e das demais áreas do conhecimento praticadas pela FATEC-
PR, que possa desenvolver projetos integrados de pesquisa e/ou Iniciação 
Científica, promover eventos, produzir publicações, sistematizar e 
informatizar documentação científica e cultural relativa às áreas de atuação 
da FATEC-PR, buscando firmar uma identidade própria e institucional e 
capacitando-se a participar de diretórios nacionais de grupos de pesquisa e 
similares. 

   
Art. 4º Os objetivos específicos do Núcleo são: 

 Constituir-se em ambiente para a formação de alunos de graduação e 
pós-graduação na atividade de pesquisa. 

 Propiciar a consolidação de um grupo de pesquisa trans-disciplinar e 
interinstitucional nos campos do saber de atuação da FATEC-PR. 

 Incentivar e organizar uma produção acadêmica abrangente nos 
contextos dos cursos FATEC-PR. 

 Apresentar projetos específicos às agências nacionais e internacionais 
em busca de recursos financeiros para a aquisição de bibliografia 
atualizada nas áreas de interesse da comunidade acadêmica FATEC-PR. 
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 Elaborar e propor currículos para novos cursos. 

 Promover eventos extracurriculares, tais como exposições, conferências, 
seminários jornadas de estudos, ciclos de palestras, dentre outros. 

  
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 5º O Núcleo é vinculado administrativamente à Diretoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da FATEC-PR. 
§ 1º O Núcleo mantém estreito relacionamento com os Cursos de Graduação e Pós-

Graduação da FATEC-PR e poderá, igualmente, promover o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e eventos interdisciplinares, com o 
envolvimento de pesquisadores e estudantes dos cursos da FATEC-PR ou 
de outras instituições nacionais e estrangeiras, respeitadas a legislação e as 
normas vigentes. 

§ 2º A cada ano, o Núcleo apresentará à Diretoria de Ensino, um programa de 
atividades, do qual constarão os projetos, etapas de projetos ou eventos 
programados. 

§ 3º Em reunião do CAS, o Núcleo apresentará uma exposição / relatório das 
realizações do ano. 

§ 4º Independentemente de figurarem na programação anual, os projetos de 
pesquisa / Iniciação Científica aprovados pela Diretoria de Ensino, Pesquisa 
e Exstensão e terão seu relatório específico submetido à apreciação da 
Direção Geral da FATEC-PR. 

   
Art. 6º Poderão integrar o Núcleo: 

 professores pesquisadores da FATEC-PR, que apresentarem propostas de 
projetos de pesquisa / iniciação científica, de publicações ou de eventos, 
compatíveis com os objetivos do núcleo; 

 professores pesquisadores da FATEC-PR, que forem convidados a 
colaborar em projetos do núcleo, considerada sua área de atuação e/ou 
produção científica. 

 alunos de graduação e pós-graduação da FATEC-PR, bolsistas ou não, 
participantes das atividades de um ou mais projetos do Núcleo. 

§ 1º As propostas de novos projetos são analisadas, conforme o regulamento 
establecido. 

§ 2º A eventual participação de professores e estudantes no núcleo está vinculada à 
duração dos respectivos projetos. 

§ 3º Professores de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, que participarem 
de projetos do Núcleo são considerados colaboradores externos. 

   
Art. 7º O Núcleo poderá elaborar projetos para a obtenção de financiamentos ou 

parcerias com empresas, agências e instituições de fomento, para a 
promoção de eventos, aquisição de equipamentos, softwares e similares, 
obtenção e recuperação de acervos bem como a concessão de bolsas a 
estudantes de graduação e pós-graduação da FATEC-PR, para o 
engajamento nas suas atividades. 
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§ Único Recursos financeiros extra-orçamentários obtidos  pelo Núcleo, através de 
doações ou projetos, são administrados pela Diretoria de Ensino, Pesquisa 
e Extensão e pela Direção Administrativa-Financeira. 

   
Art. 8º O Núcleo terá um Coordenador, indicdo pela Direção Geral e escolhido 

dentre os coordenadores de curso em andamento. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10 Os casos omissos são resolvidos pela Direção Geral da FATEC-PR. 
 
 
Art. 11 O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.6.5 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da FATEC-PR 
 

O TCC – Trabalho de Conclusão de Curso é considerado na FATEC-PR 
como um trabalho de Iniciação Científica. A seguir está apresentado o 
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC).  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RESOLUÇÃO Nº 001/2012 – CAS : REGULAMENTO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DA FATEC-PR 
 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 
disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
PR, CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer sistemática para o TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO NA FATEC-PR, estabelece: 

 
CAPÍTULO I 

DA OBRIGATORIEDADE DO T.C.C. 
 
Art. 1º -  O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C., a qual é parte 
integrante da grade curricular dos cursos da FATEC-PR, com carga 
horária definida em cada curso, a ser desenvolvida dentro do período de 
integralização curricular de cada curso. 

 
CAPÍTULO II 

DAS CARACTERÍSTICAS DO T.C.C. 
 
Art. 2º  -  O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. é uma exigência curricular na 



 

 

 

309 

formação acadêmica e profissional dos cursos superiores e consiste no 
desenvolvimento de trabalho escrito e oral sobre temas pertinentes ao 
respectivo curso (monografia), relacionados aos conhecimentos teóricos e 
práticos adquiridos pelo acadêmico. 

 
§ 1º  -  O trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. caracteriza-se por ser um 

exercício de reflexão, onde se garanta uma produção investigativa, 
seguindo as normas científicas. 

 
§ 2º  -   São também considerados Trabalhos de Conclusão de Curso - T.C.C.: 

Projetos de Implantação, Pesquisas Operacionais, Análise de 
Experiências Inovadoras, desde que aprovados pelo Professor da 
Disciplina e pelos respectivos orientadores. 

 
CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS DO T.C.C. 
 
Art. 3º  -  O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. tem como objetivos: 

 
I -    Orientar os estudantes para que a escolha do tema e a metodologia 

do seu desenvolvimento sejam caracterizadas pelo enfrentamento da 
realidade administrativa e pela preocupação de contribuir para o seu 
aperfeiçoamento. 

 
II -  Capacitar o estudante na elaboração e exposição de trabalhos e 

pesquisas sistematizadas, através de metodologia adequada. 
 
III -  Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando com novas 

propostas. 
 
IV - Revisar conceitos e conhecimentos básicos ministrados no decorrer 

do respectivo Curso. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO T.C.C. 

 
Art. 4º -  A Coordenação Geral do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. será 

feita pelo(s) professor(es) da Disciplina de T.C.C. e a ele(s) caberá: 
I -      Organizar o calendário da disciplina; 
II -     Organizar os grupos de orientandos; 
III -    Organizar os grupos de professores orientadores; 
IV -    Organizar a formação das Bancas para a arguição oral; 
V -     Elaborar o cronograma para a arguição oral; 
VI -  Organizar os critérios que nortearão as várias etapas da avaliação, 

decisões estas que poderão ser o resultado de um consenso com a 
equipe de orientadores. 

 
Art. 5º -  A orientação do Trabalho do estudante será feita pelo(s) Professor(es) da 
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Disciplina de T.C.C. e pelos professores orientadores de cada Curso. 
 
Art. 6º -   A orientação do Trabalho do estudante será feita através de: 

I -    Aulas Teóricas e Práticas; 
II -   Plantão Informativo e de orientação; 
III -  Reuniões de Orientação; 
IV - Registros individualizados das entrevistas de orientação. 

 
CAPÍTULO V 

DAS FASES DO T.C.C. 
 
Art. 7º  -  A apresentação do T.C.C. aos estudantes obedecerá as seguintes fases: 

I -     Apresentação do regulamento do T.C.C. aos estudantes; 
II -    Apresentação do calendário que organizará a carga horária do T.C.C; 
III -  Orientação coletiva e, eventualmente, individual, para a elaboração do 

T.C.C, para a escrita do trabalho e para a exposição e argüição orais. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO T.C.C. 

 
Art. 8º -   Os Trabalhos são em grupos (*máximo de 2 acadêmicos*) ou individuais. 
 
§ Único - Excetuam-se casos especiais constantes do Capítulo II 
 
Art. 9º  - O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. consiste em desenvolver por 

escrito um tema de escolha do estudante relacionado à área de Estágio, 
dentre as várias áreas dos cursos da FATEC-PR, devendo ser 
sistematizado e exposto com rigor científico, obedecendo às seguintes 
etapas: 
I -  1ª Etapa - Elaboração de um Projeto de Pesquisa (Proposta do T.C.C), 

onde o tema escolhido deverá estar definido e justificado, bem como 
deverão estar presentes todos os demais elementos exigidos pelas 
Normas e Metodologias específicas de um Projeto de Pesquisa. 

II -  2ª Etapa - Elaboração da Monografia obedecendo às normas e às 
Metodologias específicas deste tipo de produção do conhecimento. 

III -  3ª Etapa - Apresentação oral do tema desenvolvido, para ser motivo 
de arguição pela Banca Examinadora. 

 
CAPÍTULO VII 

DA APRESENTAÇÃO FINAL DO T.C.C. 
 
Art. 10 - A apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso constará de 2 

(duas) partes: 
I - 1ª Parte - Apresentação Escrita, obedecendo às normas e à 

Metodologia que regem a produção escrita do conhecimento 
científico. 
A - Os trabalhos escritos deverão ser entregues, em 3 (três) cópias, 

encadernadas com espiral e capa transparente, em data a ser 
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definida pela Coordenação do T.C.C, em calendário específico. 
II - 2ª Parte - Apresentação Oral (Arguição) 

A  - A Apresentação Oral do Trabalho de Conclusão de Curso - 
T.C.C. (Arguição) será pública, mediante cronograma a ser 
definido pelo(s) professor(es) da Disciplina, perante Banca 
Examinadora composta de 03 (Três) membros; sendo 2 
professores do respectivo curso e o terceiro poderá ser 
escolhido entre um professor da instituição ou convidado 
externo. 

B - Cada acadêmico terá 30 (trinta) minutos para a exposição oral do 
trabalho e 10 (dez) minutos para a argüição pelos membros da 
Banca Examinadora. 

C -  Não haverá segunda chamada para a apresentação oral, salvo 
impedimento decorrente de força maior, devidamente 
comprovado a Coordenação e aos Orientadores. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO FINAL DO T.C.C. 
 
Art. 11 -  A Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. será feita nas 

duas formas de apresentação dos trabalhos: 
I - 1ª - Nota do Trabalho Escrito - Valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

estando inclusos neste item as notas atribuídas ao Projeto de Pesquisa 
e à Monografia, obedecendo a critérios previamente definidos pela 
Coordenação do Estágio e pela Equipe de Orientadores. 

II - 2ª - Nota da Apresentação Oral - valerá de 0(zero) a 10(dez) pontos, 
sendo o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 
componentes da Banca Examinadora. Os critérios para a avaliação 
oral são elaborados pela Coordenação do T.C.C. e pela Equipe de 
Orientadores, sendo previamente dados a conhecer aos acadêmicos e 
examinadores. 

§ 1º     - As avaliações das Bancas são soberanas, não estando sujeitas a revisões 
quanto às notas atribuídas e nem avaliação final. 

§ 2º     -  Após a avaliação, a Banca Examinadora devolverá as cópias do trabalho 
ao acadêmico para que as alterações sugeridas sejam efetuadas em, no 
máximo, 30 dias. 

§ 3º    -  Na apresentação final do trabalho escrito, o acadêmico deverá respeitar as 
normas técnicas da ABNT e o manual de Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos da FATEC-PR. 

§ 4º  -  Ajustado o trabalho, cada acadêmico ou equipe deverá entregar, via 
protocolo na Secretaria Geral da FATEC-PR, 1 (um) CDROM com os 
arquivos magnéticos que compõem o trabalho e 2 (duas) cópias 
impressas, encadernadas em capa dura, na cor “verde bandeira” e letras 
em cor “prata”. 

§ 5º      -  As cópias em capa dura serão assim distribuídas: a primeira arquivada na 
Biblioteca da FATEC-PR e a segunda destinada ao orientador. 

 
Art. 12 - A nota final do Trabalho de Conclusão de Curso -T.C.C. será a resultante 
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da média aritmética das notas da avaliação escrita e oral. 
 
Art. 13 - O acadêmico será aprovado quando obtiver a frequência mínima 

obrigatória de 75% às reuniões de Orientação e obtiver média igual ou 
superior a 7,0 (sete). 

§ Único – Em caso de reprovação (nota menor que 7,0) e tendo a frequência 
mínima de 75%, o acadêmico poderá fazer as correções indicadas pela 
banca e agendar nova reapresentação, junto à coordenação do curso, em 
até 30 (trinta) dias. Caso reprove novamente, deverá cursar a disciplina 
T.C.C novamente. 

 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14 -  As eventuais omissões do presente regimento são dirimidas, inicialmente, 

pela Coordenação do Curso e em última instância pelo Colegiado do 
Curso. 

 
Art. 15 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.7 SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE DA FATEC-PR 

 

 No intuito de consolidar-se com instituição diferenciada na qualidade dos 

serviços prestados à sua comunidade interna, a FATEC-PR disponibilizará o Núcleo 

de Apoio Psicopedagógico ao Discente, conforme projeto e regulamentação a seguir 

apresentados: 

 

3.7.1 Projeto do Serviço de Apoio Psicopedagógico da FATEC-PR 

 

Justificativa 

 

Jorge Visca ( 1991), fala que conhecer verdadeiramente como o sujeito 

aprende é um conceito revolucionário, no sentido de aceitar este sujeito e fazer com 

que ele aprenda de verdade ... não fazendo de conta”. 

A nova concepção de Psicopedagogia resgata não só a desejável unidade 

entre Psicologia  e Pedagogia, como também uma visão global e socialmente 

contextualizada da multiplicidade de aspectos que o ser humano apresenta ao se 
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relacionar com o objeto do conhecimento. Concebida dessa maneira, a 

Psicopedagogia pode transforma-se numa área capaz de oferecer contribuições 

efetivas para atender os problemas educacionais do Terceiro Mundo ( Scoz, B. 

1994, p. 156). 

Considera-se, então, que a Psicopedagogia seria a área de atuação mais 

indicada para atender os alunos com problema para aprender, porque oferece uma 

ação multidisciplinar e conta com um acervo de técnicas para auxiliar  e talvez, 

eliminar os problemas de aprendizagem. 

O trabalho psicopedagógico também auxilia o aluno na sua produção escolar 

e para além dela, ao colocá-lo em contato com suas reações frente à trabalhos 

escolares, com seus vínculos com pessoas ou com conteúdos escolares, com seus 

lapsos, bloqueios, sentimentos de angústia , hesitações e inseguranças. 

Para justificar a implantação do Projeto de Serviço de Apoio Psicopedagógico, 

além dos pontos abordados acima, far-seá um levantamento com os discentes e 

funcionários da Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR, com o intuito em 

obter informações sobre assuntos, questões, temas que lhes afligem para serem 

discutidos , trabalhados e solucionados através de atendimento psicopedagógico. 

 

Objetivos Específicos:  

 

Os objetivos específicos compreendem: 

 Criar clima harmonioso nos grupos de trabalho; 

 Colaborar com a construção do conhecimento levando em consideração a 

relação teoria/prática e a interpessoal existente entre docentes/discentes; 

 Identificar obstáculos de ordem familiar, escolar e educacional, no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, buscando solucioná-los; 

 Implantar recursos preventivos, conscientizando os discentes e 

funcionários a respeito dos conflitos da fragmentação do conteúdo, de 

problemas de relacionamento, insegurança, ansiedade, medo e da não 

formação de grupos; 

 Clarear papéis e tarefas no grupo; 

 Possibilitar elaboração do conhecimento sobre si mesmo e do outro em 
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clima de autonomia (capacidade para tomar iniciativa e obter progressiva 

independência) e cooperação (capacidade para adotar estratégias de 

interação eficazes e solidárias com parcerias em seu ambiente); 

 Olhar o aluno como aprendente , por inteiro, como um todo. 

 

Metodologia  

 

A metodologia consiste em: 

 O atendimento será realizado após o agendamento do trabalho em 

cronograma específico a ser renovado periodicamente, podendo ser 

flexível conforme a urgência e a prioridade do caso, e quando necessário, 

encaminhamento a outros profissionais (médicos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais etc.). 

 As solicitações de atendimento psicopedagógico quando encaminhadas 

pelos Coordenadores de Curso ou responsável superior, deverão ser 

apresentadas por escrito, com um breve histórico (pequena anamnese) da 

questão a ser compartilhada com a Coordenadora Psicopedagógica.  

 No momento do atendimento, os casos são registrados em fichas, datados 

e assinados pelo aluno e pelo(a) atendente. 

 Uso de metodologia fenomenológica (observar, descrever, interpretar).  

 Os discentes e funcionários são atendidos individualmente ou em grupo, 

conforme o caso e de acordo com a necessidade do momento. 

 Os atendimentos normalmente terão a duração de trinta minutos cada.  

 São realizadas pesquisas bibliográficas sobre as dificuldades de 

aprendizagem das diversas áreas do conhecimento para realização desse 

projeto. 

 

Material e Recursos 

 

Os materiais e recursos compreendem: 

 Livros para pesquisa; 
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 Fichas; 

 Fichário; 

 Sala específica, devidamente equipada. 

 

3.7.2 Regulamento do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico da FATEC-PR 

 

A seguir está apresentado o Regulamento do Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico da FATEC-PR. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº 013/2010 – CAS : REGULAMENTO DO NÚCELO DE 

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO DA FATEC-PR 
 

CAPÍTULO I 
DA ESSÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO 

 
 Art. 1º O Serviço de Apoio Psicopedagógico da FATEC-PR, no contexto 

institucional, é um campo de atuação que trata do conhecimento, sua 
ampliação, sua aquisição, distorções, diferenças e desenvolvimento por 
meio de múltiplos processos e estratégias, considerando sempre a 
individualidade do aprendente vinculado a um contexto grupal, institucional 
ou social. A psicopedagogia está comprometida com a melhoria das 
condições de aprendizagem, revelando sempre as condições pessoais de 
quem adquire o conhecimento. (Código de Ética da ABPp, §1º, 1996). 

§ Único O trabalho psicopedagógico institucional é de natureza educacional e 
sistemática, favorecendo as potencialidades dos indivíduos. A Intervenção 
psicopedagógica é sempre da ordem do raciocínio, enfrentamento das 
contradições, interação social, e, na maioria dos casos, relacionada com o 
processo de escolarização anterior e formação acadêmica. 

 
Art. 2º Os objetivos do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico   

I - Criar clima harmonioso nos grupos de trabalho. 
II - Colaborar com a construção do conhecimento levando em consideração a 

relação teoria/prática e a interpessoal existente entre docentes/discentes. 
III - Identificar obstáculos de ordem familiar, escolar e educacional, no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, buscando solucioná-los. 
IV - Implantar recursos preventivos, conscientizando os discentes e 

funcionários a respeito dos conflitos da fragmentação do conteúdo, de 
problemas de relacionamento, insegurança, ansiedade, medo e da não 
formação de grupos. 

V - Clarear papéis e tarefas no grupo. 
VI - Possibilitar elaboração do conhecimento sobre si mesmo e do outro em 

clima de autonomia (capacidade para tomar iniciativa e obter progressiva 



 

 

 

316 

independência) e cooperação (capacidade para adotar estratégias de 
interação eficazes e solidárias com parcerias em seu ambienta). 

VII - Olhar o aluno como aprendente , por inteiro, como um todo. 
 

Art. 3º Caberá ao Serviço de Apoio Psicopedagógico: 
I - Propor à Direção Acadêmica, diretrizes e normas para as atividades de 

apoio e atendimento psicopedagógicos. 
II - Promover a aprendizagem e o bom desempenho educacional e 

profissional garantindo o bem-estar das pessoas em atendimento, 
devendo valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a relação 
interprofissional. 

III - Atender indivíduos que apresentem dificuldades para aprender, para 
relacionar-se, realizar tarefas por diferentes causas, estando assim, 
inadaptados social ou pedagogicamente. 

IV - Encaminhar a profissionais habilitados e qualificados para o atendimento 
específico, os casos pertencentes aos demais campos de 
especialização. 

V - Zelar pelo bom relacionamento com profissionais de outras áreas e 
campos,  institucionais ou interinstitucionais, mantendo uma atitude  de 
respeito em relação às diferentes visões de mundo. 

 
CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
Art. 4º  As solicitações de atendimento psicopedagógico quando encaminhadas 

pelos Coordenadores de Curso ou responsável superior, deverão ser 
apresentadas por escrito, com um breve histórico (pequena anamnese) 
da questão a ser compartilhada com a Coordenadora Psicopedagógica. 

 
Art. 5º  O atendimento será realizado após o agendamento do trabalho em 

cronograma específico a ser renovado periodicamente, podendo ser 
flexível conforme a urgência, e quando necessário, encaminhamento a 
outros profissionais (médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, assistentes sociais etc.). 

 
Art. 6º Os atendimentos normalmente terão a duração de trinta minutos cada.  
 
Art. 7º     No momento do atendimento, os casos são registrados em fichas, datados 

e assinados pelo responsável pelo atendimento. Estes registros são 
considerados sigilosos e devem ser mantidos pelo responsável pelo 
Núcleo. 

 
Art. 8º Será utilizada a metodologia fenomenológica ( observar, descrever, 

interpretar).  
 
Art. 9º    Os indivíduos são atendidos individualmente ou em grupo, conforme o caso 

e de acordo com a necessidade do momento. 
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Art. 10 São realizadas pesquisas bibliográficas sobre as dificuldades de            
aprendizagem das diversas áreas do conhecimento para realização desse 
projeto. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 11  Os casos omissos são resolvidos pela Direção Geral, depois de ser ouvido 

o(a) responsável pelo Núcleo de Atendimento Psicopedagógico. 
 
Art. 12 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.8 REGULAMENTAÇÃO GERAL DE PROCEDIMENTOS ACADÊMICO-

ADMINISTRATIVOS 
 

A seguir constam os regulamentos de procedimentos acadêmico-
administrativos aplicados na FATEC-PR. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº 001/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 

MATRÍCULAS E RE-MATRÍCULAS E NA VINCULAÇÃO DE ALUNOS NA FATEC-
PR 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º A matrícula nos cursos de graduação, ato formal de ingresso no curso e de 

vinculação do aluno com a FATEC-PR, realiza-se na Secretaria Geral, no 
período estabelecido no calendário acadêmico ou em editais de divulgação, 
instruído o requerimento com a seguinte documentação: 

 certificado ou diploma de conclusão de curso do ensino médio ou 
equivalente, acompanhado de histórico escolar em 02 (duas) vias (uma 
original e  uma fotocópia autenticada); 

 fotocópia autenticada de documento oficial de identidade; 

 fotocópia autenticada do Cartão de Identificação do Contribuinte – CIC, 
junto ao Ministério da Fazenda, quando maior de idade; 

 prova de quitação com o serviço militar e título de eleitor, na forma da lei ; 

 fotocópia autenticada de certidão de nascimento ou de casamento sem 
tarja; 

 02 (duas ) fotografias 3x4, recentes ( preferencialmente datadas ); 

 comprovante de  pagamento da primeira parcela dos encargos 
educacionais (do período letivo); 

 contrato de prestação de serviços educacionais, na forma da legislação 
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vigente; 

 no   caso   de   diplomado  em  curso  de  graduação, é  exigida  a  
apresentação  do respectivo   diploma   devidamente   registrado,   em   
substituição  ao   documento previsto no item “a” deste artigo. 
 

Art. 2º  O aluno que ingressar por processo de seleção e admissão, por 
transferência dependente de vaga, por transferência independente de vaga, 
para complementação de estudos, ou por aproveitamento  de  curso 
superior, deve efetuar  a  matrícula  na Secretaria Geral, com  a entrega  da 
documentação   exigida  no artigo 1º,  à Secretaria Geral compete a 
conferência e guarda da referida documentação. 

 
Art. 3º  O candidato classificado, que não se apresentar para matrícula, dentro do 

prazo pré-estabelecido, com  todos  os documentos  exigidos  no  artigo 1º   
mesmo  se  já  tiver  efetuado  o pagamento da primeira parcela dos 
encargos educacionais exigidos, perde o direito de matrícula, em favor dos 
demais candidatos, a serem convocados por ordem de classificação. 

 
Art. 4 A matrícula inicial só poderá ser considerada efetivada, e o requerente, 

vinculado a FATEC-PR se forem obedecidos os prazos estabelecidos em 
calendário acadêmico ou em editais de divulgação, e se for entregue toda a 
documentação exigida no artigo 1º. 

 
Art. 5º Por ocasião da efetivação da matrícula inicial do aluno,  pela  Secretaria  

Geral, o  mesmo será matriculado na grade curricular vigente no curso. 
 
Art. 6º A matrícula é renovada semestralmente, por período letivo, em prazos 

estabelecidos em calendário acadêmico ou em editais de divulgação. 
 
Art. 7º A re-matrícula deve ser requerida pelo  aluno, ou  por  seu representante  

legal,  na  Secretaria  Geral,  e o aluno que, ao término do período cursado, 
deixar de efetivar a sua re-matrícula no prazo estipulado perderá o vínculo 
acadêmico com a FATEC-PR, não podendo: 

 assistir às aulas; 

 submeter-se a quaisquer tipos de avaliações de desempenho escolar; 

 participar de trabalhos acadêmicos ou de conclusão de curso; 

 requerer empréstimo de livro e/ou serviços do sistema da biblioteca. 
 
Art. 8º O requerimento de re-matrícula é instruído com o contrato de prestação de 

serviços educacionais, na forma da legislação em vigor, comprovante de 
pagamento da primeira parcela dos encargos educacionais ( do período 
letivo ) bem como de quitação das parcelas referentes ao período anterior. 

 
Art. 9º  Ficam responsáveis pela efetivação das matrículas e re-matrículas os 

Coordenadores de Curso e demais funcionários da Secretaria Geral.  
 
Art. 10  É de  responsabilidade do aluno certificar-se,  mediante conferência, da 
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confirmação  de  matrícula/re-matrícula. 
 
Art. 11  O aluno que não cumprir o disposto nos artigos 1º, 6º  e 8º  desta resolução  

não poderá ter o nome inserido no diário de classe ou em qualquer atividade 
acadêmica. 

 
Art. 12 Em nenhuma hipótese é permitida a  matrícula  ou  re-matrícula  em 

disciplinas de dependência ou  adaptação com  horários coincidentes.  
 
Art. 13 Somente podem frequentar as aulas os alunos que constem do respectivo 

diário de classe. 
 
Art. 14 No ato de matrícula e re-matrícula, deverão ser obedecidas as seguintes 

instruções: 

 conferir o requerimento de matrícula e re-matrícula e verificar se esse 
está preenchido corretamente (principalmente no que tange ao nome, 
curso e período); 

 verificar o correto preenchimento e colher a assinatura do discente no 
contrato de             prestação de  serviços educacionais, independente do 
fato de o  aluno estar ou não isento de  pagamento. Em  se  tratando  de  
aluno  menor  de 18 (dezoito ) anos, o contrato será  subscrito pelo aluno 
e pelo detentor do pátio poder; 

 observar se o aluno está em dependência e /ou adaptação em alguma 
disciplina. Caso conste(m) no cadastro a(s) dependência(s)  e/ou  
adaptação(ções), o aluno deverá ser comunicado para que regularize a 
situação; 

 o Coordenador de Curso deverá orientar o aluno sobre a integralização 
curricular.     

 
Art. 15 Por ocasião da matrícula e re-matrícula os alunos deverão assinar termo de 

ciência com relação às disciplinas do currículo do curso a serem cursadas 
no período,  em dependência e/ ou às adaptações que não estiverem 
contempladas em sua matrícula, ficando consignada a responsabilidade ao 
aluno quanto à integralização curricular nessas disciplinas. 

 
Art. 16 O aluno terá a sua matrícula cancelada, quando: 

 ele  mesmo  ou  seu  representante  legal  requerer  formalmente; 

 ele  mesmo  ou  seu  representante  legal  requerer  transferência para 
outra instituição; 

 não  apresentar, nos prazos  estabelecidos  pela  Secretaria Geral, a 
documentação exigida no ato da matrícula; 

 houver  cassação  de  determinação  judicial  que  tiver  originado a sua  
matrícula; 

 for comprovada  fraude na documentação apresentada para matrícula; 

 incorrer  em conduta imprópria passível  de  desligamento, conforme  
previsto  pelo  Regimento  Interno; 

 for  jubilado; 
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 abandonar  o  curso; 

 ocorrer  o  seu  falecimento; 

 não efetivar a re-matrícula nos prazos estabelecidos em calendário 
acadêmico ou   em edital de divulgação. 

 
Art. 17 As vagas inicialmente destinadas ao  processo de  seleção  e  admissão, que  

remanescerem em  decorrência de não efetivação da matrícula  poderão ser  
preenchidas  por  chamamento de  candidatos habilitados no processo de  
seleção e admissão  na ordem  de classificação do  mesmo ano e  outro  
curso,  até o prazo limite que possibilite a  matrícula  antes de decorridos  
25% (vinte e cinco por cento) do  período  letivo  previsto  no calendário 
acadêmico ou em edital de divulgação. 

 
Art. 18 Em qualquer época, independente do calendário acadêmico,é permitido o  

cancelamento  de  matrícula,  a  ser  requerido  no  protocolo,  mediante  o 
preenchimento do formulário de justificativa. 

 
Art. 19 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  002/2006 – CAS : TRANCAMENTO ( DE MATRÍCULA ) 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos 

temporariamente os estudos, manter a vinculação do aluno com o curso e 
com  a FATEC-PR e seu direito à reabertura de matrícula a ser requerido no 
Protocolo Geral, mediante o preenchimento do requerimento e do formulário 
de justificativa. 

 
Art. 2º   O trancamento é concedido ao aluno que estiver quite com à FATEC-PR e 

só poderá ser requerido após o decurso de 1 (um ) semestre de sua 
matrícula inicial. 

 
Art. 3º  Não são concedidos trancamentos de mais de 2  (dois) anos ou 4 (quatro) 

semestres letivos, consecutivos ou não, bem como em disciplinas isoladas. 
 
Art. 4º Os requerimentos de trancamento de matrícula serão encaminhados para a 

Secretaria Geral que fará a verificação da situação acadêmica do aluno e em 
seguida encaminhará o requerimento para a Coordenação do Curso.  

 
Art. 5º O Coordenador do Curso convocará o discente para entrevista a fim de 

orientar o aluno, propondo a adoção de medidas, dentro de suas 
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possibilidades e atribuições, visando auxiliá-lo e, se possível, impedir seu 
afastamento das atividades acadêmicas.  

 
Art. 6º  Caso o aluno mantenha sua intenção, a Coordenação de Curso dará 

despacho sobre o pedido, indicando o prazo de trancamento, e encaminhará 
para deferimento do Diretor Geral. 

 
Art. 7º  Ao aluno que solicitar trancamento de matrícula será dada ciência que, por 

ocasião de deu retorno, será enquadrado na grade curricular vigente no ato 
de sua reabertura de matrícula. 

 
Art. 8º  Encerrado o prazo de validade do trancamento do curso, o aluno que deixar 

de retornar aos estudos mediante realização de reabertura de matrícula  na 
Secretaria Geral, nos prazos previstos no calendário acadêmico, terá seu 
vínculo acadêmico cancelado por abandono de curso. 

 
Art. 9º  O aluno que perder seu vínculo com a FATEC-PR, só poderá retornar a 

instituição através de novo processo seletivo. 
 
Art. 10  Os períodos letivos em que a matrícula está trancada não são computados 

para efeito de verificação do tempo de integralização curricular. 
 
Art. 11  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUÇÃO Nº  003/2006 - CAS 
NORMAS GERAIS DE AVALIAÇÃO DE PROVAS E TRABALHOS 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º A aprovação em disciplina depende do resultado das avaliações realizadas ao 

longo do período letivo, segundo critérios de formas e valores previstos no 
plano de ensino divulgado aos alunos no início do período letivo, sendo o 
resultado do semestre expresso por meio de notas de zero a 10 (dez), 
considerada a casa decimal.  

 
Art. 2º À exceção das disciplinas com características especiais, nos termos do 

projeto pedagógico, todas as demais disciplinas devem ter uma nota por 
bimestre. 

 
Art. 3º O professor deve aplicar, no mínimo, duas avaliações por bimestre, sendo 

uma delas realizada individualmente pelo aluno. 
 
Art. 4º Nos casos em que, a critério do professor, não for factível a aplicação de 
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duas avaliações por bimestre nos termos do artigo 3º, o professor poderá 
pleitear formalmente junto à Coordenação do Curso concordância para 
adotar alternativa de avaliação. 

 
Art. 5º Modalidades e formas complementares de avaliação, respeitadas as 

exigências previstas nesta resolução, poderão ser realizadas desde que, 
aprovadas por norma instituída pelo Colegiado do Curso. 

 
Art. 6º As avaliações devem ser aplicadas nos horários de aula da disciplina ou de 

acordo com o cronograma elaborado pela Coordenação do Curso e 
divulgado aos alunos. 

 
Art. 7º O professor terá ampla liberdade na elaboração e na correção das provas e 

trabalhos. 
 
Art. 8º O professor terá o prazo de até uma semana, após a realização da prova, 

para correção, vistas aos alunos e comentários. 
 
Art. 9º Os critérios de aprovação na disciplina, envolvendo simultaneamente a 

freqüência e o aproveitamento acadêmico, são os seguintes: 

 será considerado aprovado por média o aluno que obtiver, na disciplina, 
média das notas bimestrais igual ou superior a 7,0 (sete) e freqüência 
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas e 
demais atividades acadêmicas; 

 ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, na disciplina, média das 
notas bimestrais igual ou acima de 4,0 (quatro)e inferior a 7,0 (sete) e 
alcance a freqüência mínima exigida de 75% (setenta e cinco por cento) 
das aulas dadas e demais atividades acadêmicas; 

 será considerado reprovado, não sendo permitido prestar exame final, o 
aluno que obtiver, na disciplina, média das notas bimestrais inferior a 4,0 
(quatro) mesmo que alcance a freqüência mínima exigida de 75% (setenta 
e cinco por cento) das aulas dadas e demais atividades acadêmicas; 

 será considerado reprovado, não sendo permitido prestar exame final, o 
aluno que em qualquer disciplina, não alcance a freqüência mínima 
exigida de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas e demais 
atividades acadêmicas, mesmo que, a média das notas bimestrais seja 
igual ou superior a 4,0 (quatro); 

 para o aluno que realizar exame final, a média de aprovação, resultante da 
média aritmética entre a nota do exame final e a média das notas 
bimestrais, será 6,0 (seis). 

 
Art. 10 Cada disciplina tem sua carga horária prevista no projeto pedagógico do 

curso e no seu currículo pleno e o seu cumprimento obedecerá o seguinte: 

 o lançamento da freqüência do aluno dar-se-á com base em cada hora-
aula; 

 a disciplina será considerada concluída quando sua carga horária tiver 
sido cumprida integralmente.  
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Art. 11 O aluno regularmente matriculado não pode ser impedido de frequentar as 

aulas ou participar das atividades e das avaliações bimestrais da disciplina, 
mesmo que se configure a sua reprovação por faltas, atingidos os 25% 
(vinte e cinco por cento) de faltas da carga horária total da disciplina. 

 
Art. 12 Após o término do bimestre, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o 

professor deverá entregar na Coordenação: 

 o diário de classe ( registro de frequência), preenchido e sem rasuras; 

 o lancamento das notas, médias e faltas dos alunos no sistema 
acadêmico digital; 

 o diário de classe ( conteúdo programático ), preenchido conforme 
previsto no plano de ensino; 

 
Art. 13 No exame final será aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou 

superior a 6,0 (seis) na média aritmética entre a nota do exame final e a 
média das avaliações realizadas no decorrer do período letivo. 

 
Art. 14 O aluno que não obtiver a média prevista no artigo 9º  deverá prestar exame 

final, desde que alcance a freqüência mínima exigida e média não inferior a 
4,0 (quatro). 

 
Art. 15 As avaliações bimestrais, de segunda chamada e de exame final deverão ser 

produzidas na matriz de provas, e enviadas pelos docentes à 
Coordenação, para aprovação e e encaminhamento para a reprodução, 
com antecedência mínima de uma semana da realização das mesmas.  

 
Art. 16 No dia da prova, a Secretaria deverá entregar ao professor da disciplina as 

provas reproduzidas bem como a lista de presença dos alunos da turma. 
 
Art. 17  É de responsabilidade do professor da disciplina devolver para a Secretaria 

a lista de assinaturas dos alunos presentes no dia da prova bimestral, da 
prova substitutiva e de exame final. Todas as provas e exames final 
realizados devem ser entregues à Coordenação. 

 
Art. 18 A Secretaria deverá arquivar junto com a matriz de prova a lista de 

assinaturas dos alunos presentes para serem arquivadas na pasta do aluno. 
 
Art. 19 A divulgação dos resultados das avaliações deve ser feita pelo professor da 

disciplina, em meio eletrônico, através do sistema acadêmico, nos prazos 
estabelecidos no calendário acadêmico ou em editais de divulgação. 

 
Art. 20 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A seguir está apresentado o REGULAMENTO DAS AVALIAÇÕES EM 2ª  
CHAMADA (PROVA SUBSTITUTIVA). 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESOLUÇÃO Nº  011/2009 – CAS : REGULAMENTO DAS AVALIAÇÕES EM 2ª  
CHAMADA (PROVA SUBSTITUTIVA) 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º O aluno regularmente matriculado que não tenha comparecido às provas de 

verificação de rendimento escolar bimestrais e/ou de exame final de 
qualquer disciplina, poderá requerer a realização de avaliação em 2º  
chamada, agora nomeada como Avaliação Substitutiva ou Prova 
Substitutiva, nos seguintes casos e condições: 

 exercícios e/ou manobras em virtude de matrícula no Núcleo de 
Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) – Lei nº  4375, de 
17/08/1964, devidamente comprovados por atestado de unidade militar; 

 internamento hospitalar comprovado; 

 doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, comprovada 
por atestado médico; 

 luto por falecimento de familiares ou afins em linha reta ou de colaterais 
até o segundo grau, comprovável pelo correspondente atestado de óbito; 

 convocação para depoimento judicial, policial ou assemelhado, 
devidamente comprovadas;   

 convocação para eleições em entidades oficiais, devidamente 
comprovada; 

   viagem propiciada por convênio/intercambio da FATEC-PR com outras 
instituições, devidamente comprovadas; 

 convocação para atividades profissionais extras, devidamente 
comprovadas por declaração da diretoria da respectiva empresa. 

 
Art. 2º O aluno regularmente matriculado que tenha obtido nota inferior a nota 

desejada em qualquer disciplina, poderá requerer a realização da Avaliação 
Substitutiva (Prova Substitutiva). 

Parágrafo único: o aluno que passou pela avaliação substitutiva ficará com a maior 
nota obtida, seja ela na avaliação substitutiva ou na avaliação regular. 

 
Art. 3º  O requerimento deverá ser formalizado no Protocolo Geral, (contendo o 

nome correto da disciplina,  o nome do professor e o bimestre), até 72 
(setenta e duas) horas antes da realização da prova substitutiva, 
acompanhado da respectiva fundamentação. 

 
Art. 4º  O aluno deverá requerer, separadamente para cada avaliação, a sua 
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solicitação de realização de prova substitutiva. 
 
Art. 5º  Os requerimentos de prova substitutiva serão encaminhados para a 

Secretaria Geral que fará a conferência da documentação exigida, e em 
seguida encaminhará as solicitações ao Coordenador do Curso. 

 
Art. 6º  A análise do pedido é de competência da Coordenação do Curso, que 

encaminhará à Direção Geral  para deferimento ou indeferimento . 
 
Art. 7º O aluno deverá verificar junto à secretaria o deferimento ou não do pleito.  
 
Art. 8º As avaliações substitutivas deverão ocorrer, obrigatoriamente, nos períodos 

estabelecidos no calendário acadêmico (no final de cada bimestre letivo). 
 
Art. 9º  Para a realização da avaliação, o professor receberá da Secretaria da Sala 

dos Professores uma lista de assinaturas específica para os alunos que 
efetivaram requerimento da avaliação; ela deverá ser assinada pelos 
requerentes presentes e anexada ao diário de classe e as provas devem ser  
arquivadas na pasta do aluno.  

 
Art. 10 As avaliações substitutivas deverão contemplar exclusivamente o conteúdo 

ministrado no período correspondente. 
 
Art. 11 Fica ao encargo do professor responsável pela disciplina definir os 

instrumentos e critérios das avaliações substitutivas, devendo ser 
isonômicos aos demais alunos quanto ao grau. 

 
Art. 12 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DA VISTA E REVISÃO DE 
PROVAS. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO Nº  005/2006 – CAS : DA VISTA E REVISÃO DE PROVAS 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
  
Art. 1º  As avaliações escritas, após corrigidas serão apresentadas aos alunos e 

analisadas pelo professor com a turma. 
 
Art. 2º  O aluno tem direito a vista à avaliação escrita corrigida, assim entendido o 

acesso efeito à sua avaliação, para esclarecer dúvidas com o professor 
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responsável, a quem compete manter ou alterar a nota do aluno. 
 
Art. 3º  O aluno tem direito à revisão de avaliação bimestral, substitutiva e de exame 

final, após concedida à vista nos termos do item anterior para o que deve 
protocolar o requerimento de revisão no prazo de até 05 ( cinco ) dias úteis a 
contar da data da divulgação oficial da nota, apresentando a respectiva 
fundamentação.  

 
Art. 4º  O requerimento devidamente fundamentado será encaminhado à 

Coordenação do Curso para adoção dos procedimentos cabíveis. 
 
Art. 5º  A revisão deverá ser realizada na presença do professor da turma do 

requerente mais um professor da disciplina e o aluno. 
 
Art. 6º Após a revisão,  os professores e aluno devem assinar a prova, o que 

confirma a efetivação do procedimento. 
  
Art. 7º Os professores devem devolver o requerimento com as anotações pertinentes 

para o Coordenador do Curso, que deverá dar o seu despacho. 
 
Art. 8º  Se após concluída a revisão, permanecer qualquer dúvida por parte do 

aluno, este poderá requerer nova revisão em grau de recurso, fundamentando 
cada questão, em até 72  (setenta e duas) horas depois da primeira revisão. 

 
Art. 9º  A Coordenação do Curso designará uma banca que será composta por 03 

(três) outros professores da área.  
 
Art. 10 A banca efetuará uma nova revisão na presença do aluno, descrevendo as 

ocorrências no requerimento.  
 
Art. 11 Todos os componentes da banca deverão assinar e devolver o requerimento 

ao Coordenador do Curso, que dará o seu despacho com a devida ciência do 
aluno.  

 
Art. 12 Da banca não caberá recurso. 
 
Art. 13 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS 
SOBRE FALTA DE DISCENTES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RESOLUÇÃO Nº  006/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS SOBRE FALTAS DE 

DISCENTES 
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O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º Não será permitido o abono de faltas às aulas (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Artigo 47, § 3º), salvo nos casos de alunos que se 
enquadrem no Decreto-Lei 715/69 referentes às atividades militares.  

 
Art. 2º  Igualmente não permitem abono de faltas às aulas os seguintes motivos: 

 militar profissional, de carreira, a serviço de sua corporação; 

 serviços de júri; 

 testemunha convocada a depor em processo judicial; 

 compromissos religiosos; 

 hora extra, reunião, escala de trabalho ou outros motivos a serviço da 
instituição/empresa onde trabalha; 

 reuniões, sessão plenária ou outros compromissos públicos/políticos; 

 eventos pessoais: casamento, luto, nascimento de filho, alistamento 
eleitoral, doação de sangue, prestação de serviço militar obrigatório e 
outros. 

 
Art. 3º Em nenhuma hipótese será admitida a realização de trabalhos especiais com 

a finalidade de compensar as faltas às aulas. 
 
Art. 4º As ausências, justificadas ou não, devem ser computadas no limite máximo 

permitido de 25% (vinte e cinco por cento) de faltas. 
 
Art.  5º  Em situações de  enfermidade  comprovada com  laudo  médico  (Decreto- 

Lei  nº  1.044/69), será facultada a compensação das faltas às aulas por 
intermédio de assistência pedagógica domiciliar, desde que observadas as 
seguintes situações:  

 incapacidade física que impeça a presença do aluno nos trabalhos 
escolares, sem o comprometimento das faculdades intelectuais e 
emocionais; 

 ocorrência isolada e esporádica; 

 necessidade de atendimento domiciliar que favoreça a continuidade do 
processo pedagógico em prazo útil; 

 estado de gestação, desde que a situação se enquadre nos dispositivos 
da Legislação Federal vigente. 

 
Art. 6º  O aluno que não lograr a frequência mínima exigida para aprovação não 

poderá ser promovido ao semestre seguinte, ainda que tenha obtido o 
rendimento escolar necessário. 

 
Art. 7º  As solicitações para justificativas de faltas e tratamentos excepcionais 

deverão ser requeridas no Protocolo Geral da FATEC-PR e encaminhadas 
para análise da Secretaria Geral, em conjunto com a Coordenação de Curso 
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e  para deferimento do Diretor Geral. 
 
Art. 8º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE TRATAMENTO 
EXCEPCIONAL (EXERCÍCIOS DOMICILIARES). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  007/2006 – CAS : TRATAMENTO EXCEPCIONAL 
(EXERCÍCIOS DOMICILIARES) 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º  É permitido ao aluno amparado pelo Decreto –Lei nº  1044/69 e a aluna em 

estado de gravidez, nos termos da Lei nº  6202/75, substituir a frequência às 
aulas por exercícios domiciliares, que a Coordenação de Curso entender 
como compatíveis com o estado de saúde do requerente, com a natureza da 
disciplina e com as possibilidades da instituição. 

 
Art. 2º Se impossibilitado de frequentar as aulas, por no mínimo 10 (dez) dias ou em 

outros casos previstos em lei, o aluno ou seu representante, deve protocolar, 
no prazo de cinco dias úteis contados do início do impedimento, o pedido de 
tratamento especial de exercícios domiciliares, mediante apresentação do 
documento hábil, nos termos da legislação. 

 
PROCEDIMENTOS 

 
Art. 3º A análise do pedido compete ao Coordenador de Curso, que o encaminhará 

ao Diretor Geral para deferimento. 
 
Art. 4º São considerados merecedores de tratamento excepcional ( Decreto-Lei nº  

1.044/69 ) os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afecções 
congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições 
mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por: 

 incapacidade física relativa, compatível com a frequência aos trabalhos 
escolares, desde que se verifique a conservação das condições 
intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade 
escolar em novos moldes; 

 ocorrência isolada ou esporádica; 

 duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em caso, para a 
continuidade do processo pedagógico de aprendizagem, atendendo a que 
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tais características se verificam, entre outros, em casos de síndromes 
hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma cardite,  

 pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções 
ortopédicas, nefropatias agudas ou sub-agudas, afecções reumáticas, etc.   

 
Art. 5º  São consideradas merecedoras de tratamento excepcional ( Lei nº  6.202/75 

) - Licença a Maternidade, nas seguintes condições: 

 a partir do oitavo mês de gestação e durante 03 (três) meses a estudante 
em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios 
domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº  1.044 de outubro de 1969; 

 o início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 
determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola; 

 em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante atestado 
médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do 
parto; 

 em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o 
direito à prestação dos exames finais. 

 
Art. 6º  Para os pedidos deferidos, a Secretaria Geral deve publicar o edital e 

encaminhar para os Coordenadores de Curso o formulário próprio para 
tratamento excepcional, que será entregue aos professores, para a 
indicação  dos exercícios domiciliares. 

 
Art. 7º  O aluno ou seu representante deve procurar no Protocolo Geral o respectivo 

processo, responsabilizando-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos. 
 
Art. 8º  Os respectivos trabalhos deverão, após a correção e o lançamento das notas 

pelos professores, ser devolvidos à Secretaria Geral para arquivo na pasta 
do aluno. 

 
Art. 9º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS 
EXTERNAS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  008/2006 – CAS : TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, como também no Artigo 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB, na Resolução CFE 12/84 e na Lei nº  9536/67, resolve: 
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Art. 1º  Sempre que houver vaga e desde que requerida nos prazos estabelecidos 
em calendário acadêmico ou em editais de divulgação, será aceito pedido de 
transferência de aluno oriundo de curso devidamente reconhecido e/ou 
autorizado de outra instituição de ensino, para prosseguimento dos estudos 
no mesmo curso ou, quando não houver, em cursos afins. 

 
Art. 2º  A Secretaria Geral divulgará em edital, as vagas existentes, os prazos de  

inscrição e os critérios para as transferências externas.  
 
Art. 3º  Os requerimentos de transferência deverão ser protocolados pelos 

pretendentes no Protocolo Geral, e em seguida, encaminhados para a 
Secretaria Geral, devidamente instruídos com os seguintes documentos: 

 histórico escolar original expedido pela instituição de origem, em que 
conste a forma de ingresso do aluno; 

 declaração da situação atual do aluno na instituição de origem, que 
comprove estar vigente seu vínculo com a mesma (declaração de 
matrícula); 

 declaração contendo os dados do processo de seleção e admissão 
quando não constar do histórico escolar; 

 programas das disciplinas cursadas, autenticadas pela instituição de 
origem; 

 deverá ser apresentado comprovante que informe o sistema de 
avaliação. 

 
Art. 4º  As transferências obedecerão às seguintes condições: 

 os requerimentos de transferências serão encaminhados para a 
Secretaria Geral que fará a conferência da documentação exigida no 
artigo 3°; 

 após verificar que a documentação está completa, a Secretaria Geral 
deverá encaminhar  os   requerimentos ao Coordenador do Curso 
pretendido  que,  em formulário próprio, fará análise dos pedidos no 
prazo de 05 ( cinco ) dias após o seu recebimento; 

 caso seja verificado que a documentação está incompleta, o requerente 
deverá ser comunicado para que providencie o restante da 
documentação; 

 o Coordenador do Curso pretendido para a transferência, caso o número 
de inscritos seja inferior ao de vaga, deverá proceder o estudo de 
equivalência e remetê-lo a Secretaria Geral  para expedição de edital e 
atestado de vaga; 

 cabe à Coordenação do Curso para o qual a transferência está sendo 
solicitada, definir o currículo, e o período ( semestre ), no qual o aluno 
será matriculado e as disciplinas que o aluno deverá cursar. 

 
Art. 5º As transferências externas estarão necessariamente vinculadas à área de 

conhecimento afim, regulamentada pelo Parecer CES 434/97. 
 
Art. 6º  O Coordenador do Curso pretendido para transferência, caso o número de 
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inscritos seja superior ao de vagas, deverá basear-se nos seguintes critérios 
e ordem: 

 menor número de reprovações; 

 coeficiente de rendimento obtido pela média aritmética de todas as 
disciplinas cursadas, com aproveitamento; 

 menor número de adaptações necessárias ao currículo do curso 
pretendido na FATEC-PR; 

 maior tempo restante para integralização curricular. 
 

Art. 7º  Em casos específicos, observar-se-ão: 

 cursos afins; 

 transferência obrigatória (ex officio):deverá também obedecer aos 
critérios estabelecidos pela Resolução 12/84 no tocante ao 
aproveitamento; 

 transferência  de alunos  procedentes  do  exterior:  mesmos  critérios  
utilizados  para transferência entre instituições brasileiras no que tange 
ao aproveitamento, sendo que os  documentos deverão ser autenticados 
pela autoridade consular e acompanhados de tradução oficial 
juramentada.O aluno deverá possuir vínculo de matrícula na instituição 
de origem (exterior). 
 

Art. 8º Deverão ser observados os critérios para dispensa de disciplinas previstos na 
legislação vigente (Resolução CFE 12/84) e na Resolução nº  009/2006 – 
CAS. 

 
Art. 9º  Caso julgue necessário, a Coordenação poderá  realizar entrevista com os 

candidatos. 
 
ART. 10 Caberá ao Coordenador do Curso de graduação orientar o aluno 

classificado no processo seletivo para transferências externas a respeito da 
integralização curricular e de adaptações. 

 
Art. 11 O atestado de vaga somente poderá ser expedido pela Secretaria Geral após 

a análise do Coordenador do Curso pretendido e o deferimento do Diretor 
Geral. 

 
Art. 12 Após emitido o atestado de vaga, deverá  haver comunicação direta entre as 

instituições conforme  previsto na legislação vigente ( Portaria nº  975 /92 ), 
para a integralização da documentação, não podendo esta ser fornecida ao 
aluno interessado. 

 
Art. 13 O aluno que não apresentar a documentação, completa, exigida para 

transferência perderá o direito à vaga.  
 
Art. 14  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO PARA 
DISPENSA/EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINA. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 012/2008 – CAS: PROCEDIMENTO PARA 
DISPENSA/EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINA 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – 
FATEC-PR, resolve: 
 
Art. 1º Todo estudo, desde que regular, pode ser aproveitado, dependendo do 

exame de densidade, qualidade e adequação da carga horária e dos 
conteúdos programáticos. 

 
Art. 2º É considerada equivalente, podendo ser dispensada, a disciplina cursada 

com aprovação em outro curso, currículo ou instituição, com conteúdo 
programático idêntico ou semelhante à ofertada pela FATEC-PR, obedecido 
o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento ) da carga horária da 
disciplina da FATEC-PR, conforme previsto na Resolução 12/84. 

 
Art. 3º Ao aluno devidamente matriculado é facultado solicitar dispensa/equivalência 

de disciplinas cursadas, nos casos em que: 

 a disciplina tenha sido cursada, na própria FATEC-PR ou em outra 
instituição de Ensino Superior, em curso diverso daquele para o qual está 
sendo pleiteada a dispensa/equivalência; 

 a disciplina tenha sido cursada no mesmo curso na própria FATEC-PR; 

 a disciplina tenha sido cursada no mesmo curso, em outra instituição de 
Ensino Superior. 

 
Art. 4º Os requerimentos de dispensa/equivalência de disciplina deverão ser 

protocolados pelos pretendentes no Protocolo Geral, instruídos com os 
seguintes documentos: 

 histórico escolar completo e atualizado; 

 programa da disciplina autenticado pela instituição de origem. 
  
Art. 5º A Secretaria Geral, após verificar que a documentação está completa, deverá 

encaminhar os requerimentos ao Coordenador do Curso que, em formulário 
próprio, fará à análise das solicitações. 

 
Art. 6º É de responsabilidade do Coordenador do Curso à análise dos pedidos de 

dispensa/equivalência de disciplina. 
 
Art. 7º No caso de curso não concluído, não há obrigatoriedade da instituição de 
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realizar o aproveitamento de disciplinas, salvo em caso de transferência no 
que tange a disciplinas de currículo mínimo, o que é amparado pela 
Resolução 12/84. 

 
Art. 8º  Não haverá aproveitamento de disciplinas quando realizadas em: 

 cursos livres; 

 cursos de Ensino Médio; 

 cursos ministrados pelo CPOR e NPOR – Parecer 664/93; 

 curso paralelo – Parecer 155/91. 
 
Art. 9º Para dispensa de disciplina, devem ser observados os seguintes princípios: 

 para examinar a densidade, observe-se a carga horária; 

 para examinar a qualidade, observe-se o programa;  

 para examinar a adequação, consulte-se o propósito de tais estudos, 
normalmente incluído na ementa; 

 para examinar o aproveitamento, considere-se a média final obtida. 
 
Art. 10. Serão objeto de análise automática pela Coordenação do Curso, 

independente de requerimento especial do interessado, com base na 
documentação constante do processo de solicitação de vaga, as 
dispensas/equivalências referentes aos casos de transferências externas, 
transferências internas (reopção de curso), complementação de estudos e 
aproveitamento de curso superior.  

 
Art. 11. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Art.  21 A presente resolução revoga a Resolução nº 009/2006-CAS. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS 
INTERNAS ( REOPÇÃO DE CURSO ). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  013/2008 – CAS: TRANSFERÊNCIAS INTERNAS (REOPÇÃO 
DE CURSO ) 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 

 
Art. 1º  As transferências internas, para fins de preenchimento de eventuais vagas 

existentes, poderão ser pleiteadas por alunos que tenham prestado exame 
no processo seletivo para o curso objeto da transferência desejada e 
estejam matriculados em outro curso, com base em aprovação por segunda 
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ou terceira opções.  
 
Art. 2º  Nas transferências internas de curso com processo seletivo específico, os 

alunos de que trata o art.1º  submeter-se-ão a uma classificação, por critério 
de aproveitamento, assim estabelecida:  

 em primeiro lugar, os alunos aprovados por média;  

 em segundo lugar, os alunos aprovados em exame final; 

 em terceiro lugar, alunos não aprovados em até duas disciplinas não 
relacionadas diretamente com o curso pretendido na transferência, 

 
Art. 3º Uma vez aplicado o critério descrito no art. 2º , em caso de empate, 

promover-se-á o desempate pelo critério da melhor classificação no exame 
do processo seletivo da FATEC-PR.   

 
Art. 4º Nas transferências internas de curso com processo seletivo inespecífico, 

respeitando-se os critérios anteriores e havendo vaga (s) remanescente (s), 
os alunos da FATEC-PR que não tenham prestado exame no processo 
seletivo específico deverão pleitear vaga mediante a classificação: 

 em primeiro lugar, alunos aprovados por média; 

 em segundo lugar, alunos aprovados em exame final; 

 em terceiro lugar, alunos não aprovados em até duas disciplinas não 
relacionadas diretamente com o curso pretendido na transferência. 

 
Art. 5º  As transferências internas não estão necessariamente vinculadas à mesma 

área de conhecimento. 
 
Art. 6º  As transferências internas poderão ocorrer sem a conclusão do 1º  período 

letivo. 
 
Art. 7º  Não será aceito o pedido de aluno que, descontados os períodos de 

trancamento de curso, não dispuser de tempo hábil para concluir a 
habilitação pretendida no prazo máximo previsto para a integralização do 
respectivo currículo. 

 
Art. 8º A análise do pedido de transferência interna é de responsabilidade da 

Coordenação do Curso que deverá observar os critérios para dispensa de 
disciplina previstos na legislação vigente (Resolução CFE 12/84) e na 
Resolução nº 009/2007-CAS, juntamente com o aval de, no mínimo, dois  
membros do Colegiado do Curso. 

 
Art. 9º A mudança de habilitação do aluno, uma vez deferida pelo Diretor Geral, deve 

ser formalmente comunicada pela Coordenação do Curso à Secretária 
Geral, para fins de registro acadêmico. 

 
Art. 10. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  
 

Art.  11 A presente resolução  revoga a Resolução nº 010/2006-CAS. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE APROVEITAMENTO DE 
DISCIPLINAS EM CASO DE TRANSFERÊNCIAS DE ALUNOS ENTRE CURSOS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  014/2008 – CAS : APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS EM 
CASO DE TRANSFERÊNCIAS DE ALUNOS ENTRE CURSOS 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º  É facultado, aos alunos que obtiverem deferimento nos pedidos de reopção 

de curso, o aproveitamento disciplinas concluídas com êxito, com carga 
horária equivalente, mediante convalidação dos respectivos conteúdos pela 
Coordenação do Curso de destino, juntamente com o aval de, no mínimo, 
dois membros do Colegiado do Curso. 

 
Art. 2º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Art.  3º  A presente resolução revoga a Resolução nº 011/2006-CAS. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE INGRESSO POR 
APROVEITAMENTO DE CURSO SUPERIOR E PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 
ESTUDOS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  012/2006 – CAS : INGRESSO POR APROVEITAMENTO DE 
CURSO SUPERIOR E PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º  O portador de diploma de curso superior devidamente registrado pode 

independente de processo de seleção e admissão, solicitar ingresso em 
qualquer curso (Súmula nº 2/92), sempre que houver vagas iniciais 
remanescentes do processo seletivo (vagas de 1º  ano ).  

 
Art. 2º   Considera-se ingresso para complementação de estudos quando o portador 

de diploma de curso superior que retornar para obtenção de outra 
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habilitação do mesmo curso. 
 
Art. 3º  Os demais casos de ingresso previstos no artigo 1º, são considerados 

ingresso por aproveitamento de curso superior. 
 
Art. 4º   O candidato deve protocolar seu pedido acompanhado da cópia autenticada 

do diploma devidamente registrado, do histórico escolar e, quando for o 
caso, dos programas necessários para fins de equivalência de disciplinas. 

 
Art. 5º  A análise do pedido é da competência da Coordenação do Curso, que 

indicará as disciplinas dispensadas, encaminhando o processo ao Diretor 
Geral para deferimento e, em seguida, para a Secretaria Geral para a 
matrícula. 

 
Art. 6º   Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA 
CURSO EM REGIME INTENSIVO. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  015/2008 – CAS : PROCEDIMENTOS PARA CURSO EM 
REGIME INTENSIVO 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA- FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º A FATEC-PR, em face de suas disponibilidades e dependendo do número de 

alunos interessados, podem oferecer períodos especiais de estudos em 
nível de graduação, sem prejuízo das demais atividades acadêmicas para 
matrícula em regime de dependência ou adaptação, observado os prazos 
mínimo e máximo para integralização curricular em cada curso. 

 
Art. 2º As aulas e atividades oferecidas no regime intensivo devem conter carga 

horária e conteúdos iguais aos ministrados nos períodos regulares.  
 
Art. 3º Cabe ao Coordenador de cada curso organizar e controlar a oferta e o 

funcionamento de disciplinas e atividades em regime intensivo, sendo 
obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas 
e atividades programadas, bem como a obtenção da média igual ou superior 
a 7,0 (sete) para aprovação.  

 
Art. 4º Para a integralização da carga horária da disciplina de cursos de graduação, 

serão permitidas até quatro horas/aulas diárias, salvo em casos 



 

 

 

337 

excepcionais a serem julgados pelo CAS. 
 
Art. 5º Haverá em cada disciplina, obrigatoriamente e no mínimo, uma avaliação 

escrita, correspondente a cada 1/3 (um terço) das horas de atividades. O 
professor delimitara os assuntos sobre os quais versarão as avaliações. 

 
Art. 6º Não será concedida segunda chamada em qualquer das avaliações de que 

trata o artigo 5º, em nenhuma hipótese. 
 
Art. 7º No curso de regime intensivo só poderá prestar exame final o aluno que, 

tendo obtido frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
horária da disciplina e alcançar a média aritmética entre as notas das 
avaliações realizadas no decorrer do curso, igual ou superior a 4,0 (quatro ) 
e inferior a 7,0 ( sete).  

 
Art. 8º No exame final será aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual 

superior  a 6,0 (seis) na média aritmética entre a nota do exame final e a 
média das avaliações realizadas no decorrer do curso. 

 
Art. 9º Dada a natureza do curso ministrado em regime intensivo, fica determinado 

que não há condições de aplicabilidade desse regime nas situações 
excepcionais, ou seja, quando os estudantes estão amparados pelo Decreto-
Lei nº  1.044 de 21/06/69 (doenças infecto-contagiosas) e pela Lei nº  6.202 
de 17/04/75 (gravidez), pois essas leis prevêem um tratamento especial 
incompatível com o curso em regime intensivo. 

 
Art. 10. O Regimento da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA atribui à 

instituição a prerrogativa de oferecer cursos em regime intensivo. Assim, não 
serão ofertado tais cursos quando: 

 não houver disponibilidade de horário dos professores da instituição em 
oferecer cursos em regime intensivo; 

 não houver disponibilidade de instalações físicas e de equipamentos 
necessários; 

 tratar-se de estágios supervisionados; 

 deixar de ocorrer a quitação total do curso por parte dos alunos 
requerentes, na data estipulada em edital; 

 deixarem de ser observados os pré-requisitos relacionados em anexo 
para o curso pretendido. 

§ único. As solicitações de cursos em regime intensivo serão analisadas pelos 
Colegiados de Cursos e aprovadas pelo CAS. 

 
Art. 11. Se o professor responsável pela disciplina não puder assumir as aulas do 

curso em regime intensivo, a Coordenação do Curso poderá convidar outro 
professor, inclusive não vinculado à FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
CURITIBA, que, a seu juízo, demonstre conhecimento e experiência na área, 
mantendo-se em arquivo curriculum vitae documentado. 
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Art. 12. No caso de professor convidado não vinculado à FATEC-PR, deverá o 
Coordenador do Curso justificar o pedido, encaminhando o processo para 
deferimento do Diretor Geral. 

 
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 13. O aluno interessado deverá: 

 requerer curso intensivo no Protocolo Geral da Faculdade; 

 aguardar  a  concessão  ou  não do curso no prazo de 10 (dez) dias, em  
edital, a contar da data  do  encaminhamento  do  requerimento  do  
Coordenador  do  Curso  à  Secretaria Geral, no qual deverão estar 
informações das condições necessárias ao seu funcionamento; 

 preencher o requerimento de matrícula, efetuar o pagamento e tomar 
ciência de que a assinatura do requerimento implica impossibilidade de 
cancelamento e de devolução de valores pagos. 

 
Art. 14. O Coordenador deverá: 

 receber, mediante protocolo, o requerimento do curso em regime 
intensivo; 

 verificar a disponibilidade de salas de aula e reservar as necessárias à 
execução do curso; 

 indicar o professor que ministrará o curso, orientando-o sobre as 
presentes normas; 

 assegurar-se, junto à Secretaria Geral, de que os requerentes 
satisfazem os pré-requisitos exigidos; 

 apreciar o pedido do curso junto ao seu Colegiado, propondo sua 
homologação no CAS; 

 enviar o requerimento à Secretaria Geral para que esta providencie os 
controles e registros acadêmicos e confeccione os diários de classe; 

 preencher a minuta do edital e remete-la à Secretaria Geral para que se 
publique o edital que autoriza o funcionamento; 

 assegurar-se de que a Secretaria Geral encaminhe à tesouraria, cópia 
do edital e relação dos alunos que poderão efetivar suas matrículas; 

 acompanhar, controlando e fiscalizando, o desenvolvimento do curso; 

 comunicar à Secretaria da Sala dos Professores (para posterior 
informação à contabilidade) o nome do professor ministrante e a carga 
horária ministrada. 

 
Art.15. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Art. 16 A presente resolução revoga a Resolução nº 013/2006-CAS. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE OFERTA DE DISCIPLINA 
NA MODALIDADE TUTORIAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FATEC-PR. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  014/2006 – CAS : REGULAMENTA A OFERTA DE DISCIPLINA 
NA MODALIDADE TUTORIAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FATEC-PR 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º  Fica instituída a modalidade tutorial para a oferta de disciplina a ser cursada 

por aluno reprovado na própria disciplina. 
 
Art. 2º  A modalidade tutorial caracteriza-se por formas alternativas de ensino-

aprendizagem adequadas às disciplinas cursadas em decorrência de 
dependência ou reprovação, sob a orientação de professor tutor. 

 
Art. 3º  Não terá direito à matrícula na modalidade tutorial o aluno que tenha sido 

reprovado por falta. 
 
Art. 4º  As formas alternativas de ensino-aprendizagem não poderão ultrapassar a 

75% da carga horária da disciplina, incluindo-se neste limite o tempo 
utilizado para a realização das provas. 

 
Art. 5º  É obrigatória a frequência a todas as aulas definidas no plano de ensino 

aprovado. 
 
Art. 6º  A modalidade tutorial pode ser aplicada a qualquer número de alunos 

matriculados. 
 
Art. 7º A carga horária das disciplinas cursadas na modalidade tutorial será a mesma 

carga horária do curso. 
§ único. Será impedido de matricular-se na modalidade tutorial o aluno que tenha 

atingido o limite previsto neste artigo, cabendo à Secretaria Geral o controle. 
 
Art. 8º Em nenhuma hipótese é permitida a matrícula em disciplinas em dependência 

ou reprovação com horários coincidentes. 
 
Art. 9º  A  modalidade tutorial tem por finalidade: 

 flexibilizar a oferta de disciplinas nos cursos que funcionam em turno 
único; 

 atender ritmos diferentes de aprendizagem; 

 flexibilizar as formas de estudo. 
 
Art. 10 A oferta de disciplina na modalidade tutorial será proposta pelo Coordenador 

do Curso, observada a sua necessidade e conveniência, e submetida à 
aprovação conjunta do Diretor Geral, do Diretor Acadêmico e do Diretor 
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Administrativo-Financeiro. 
 
Art. 11 A proposta de oferta de disciplina na modalidade tutorial deve ser instruída 

com: 

 justificativa da oferta; 

 cronograma detalhado de execução; 

 plano de ensino da disciplina, assinado pelo professor responsável; 

 plano de atividades do professor; 

 data e local de realização das provas. 
 

Art. 12  Cabe ao Coordenador do Curso encaminhar à Secretaria Geral as 
informações sobre o nome da disciplina, carga horária e professor. 

 
Art. 13 A Secretaria Geral divulgará a oferta da disciplina em edital, concedendo 

cinco dias úteis para requerimento de matrícula. 
 
Art. 14 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA 
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  015/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS PARA INTEGRALIZAÇÃO 

CURRICULAR 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º A integralização curricular deverá obedecer às diretrizes curriculares fixadas 

pelo Conselho Nacional de Educação. 
 
Art. 2º Cada Coordenador deverá possuir cópia das diretrizes curriculares do curso 

pelo qual for responsável. 
 
Art. 3º Não é computado no prazo de integralização curricular o período 

correspondente ao efetivo trancamento de curso. 
 
Art. 4º É computado no prazo de integralização curricular o período correspondente 

ao afastamento do aluno que participar de programas decorrentes de 
convênios celebrados pela FATEC-PR com outras instituições de Ensino 
Superior, nacionais ou estrangeiras. 
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Art. 5º No caso de transferência externa, a contagem de tempo para efeito de 
integralização curricular é feita a partir do ingresso no curso de origem, 
independente da concessão ou não de equivalências pela FATEC-PR. 

 
Art. 6º No caso de transferências internas (reopção de curso), a contagem de tempo 

para efeito de integralização curricular é feita a partir do ingresso pelo 
processo de seleção e admissão. 

 
Art. 7º Os Coordenadores deverão observar, quando da oferta de cursos em regimes 

intensivos, quer sejam para regularizar dependências ou adaptações, a 
situação de cada aluno solicitante e o prazo máximo para a integralização 
curricular de cada curso. 

 
Art. 8º É vedada nova matrícula ao aluno que não tiver concluído o curso de 

graduação no prazo máximo fixado para a integralização do respectivo 
currículo. 

 
Art. 9º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE JUBILAMENTO 
(Integralização Curricular). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  016/2006 – CAS : JUBILAMENTO (Integralização Curricular) 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal , no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º O jubilamento está vinculado aos prazos máximos para conclusão de curso, 

determinados pelas diretrizes curriculares de cada curso aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação. 

 
Art. 2º Não será computado, para efeito de jubilamento, o tempo de trancamento de 

matrícula. 
 
Art. 3º  O aluno jubilado só poderá retornar ao curso mediante nova classificação em 

processo seletivo, iniciando-se, daí, nova contagem de tempo. 
 
Art. 4º  Os casos excepcionais serão resolvidos pelo CAS. 
 
Art. 5º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA 
OUTRA INSTITUIÇÃO. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  017/2006 – CAS : TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA 
INSTITUIÇÃO 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve:  

 
Art. 1º A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-PR, concederá 

transferência para outras instituições de Ensino Superior ao aluno 
regularmente matriculado em curso de graduação ou ao aluno com matrícula 
trancada, mediante requerimento instruído com a declaração de vaga da 
instituição para o qual o aluno se destina. 

 
Art. 2º A documentação pertinente à transferência deve ser, necessariamente 

original e não pode ser fornecida ao interessado, devendo haver 
comunicação direta entre as instituições conforme previsto na legislação 
vigente ( Portaria nº  975/92 ). 

 
Art. 3º Não será concedida a transferência ao aluno que esteja respondendo a 

processo de sindicância, ou inquérito, ou cumprindo pena disciplinar. 
 
Art. 4º A guia transferência será expedida, pela Secretaria Geral, somente para os 

alunos regularmente matriculados e/ou trancados. 
 
Art. 5º Para os alunos desistentes ou que abandonaram o curso será expedido, pela 

Secretaria Geral, apenas uma certidão de estudos. 
 
Art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE DIPLOMAÇÃO. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  018/2006 – CAS : DIPLOMAÇÃO 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
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Art. 1º Estará apto a colar grau o aluno que tiver cumprido todas as exigências 

curriculares, que não possuir pendências relativas à documentação e que 
não estiver, no âmbito da FATEC-PR respondendo a sindicância ou a 
inquérito ou cumprindo pena disciplinar. 

 
Art. 2º Uma vez encerrado o prazo previsto no calendário acadêmico ou em edital de 

divulgação para a formação das turmas, a Secretaria Geral deve publicar a 
lista dos alunos que efetivamente colarão grau, emitindo a certidão de 
conclusão de curso a ser entregue ao formando. 

 
Art. 3º Não será autorizado a colar grau o aluno cuja situação acadêmica não esteja 

regularizada até o limite máximo de 10 (dez) dias úteis antes da data da 
formatura. 

 

Art. 4º Para registro de diplomas dos formandos são exigidos pela Secretaria Geral 
os seguintes documentos: 

 histórico escolar completo do Ensino Médio ou, para portadores de 
diploma de curso superior ou técnico, fotocópia autenticada do diploma 
ou certificado já registrado nos órgãos competentes; 

 guia de transferência e histórico escolar emitidos pela instituição de 
origem, quando for o caso de aluno transferido para a FATEC-PR 

 certidão de aprovação do curso superior, devidamente preenchida e 
assinada; 

 fotocópia autenticada da carteira de identidade; 

 fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, 
conforme o caso. 

 
Art. 5º Compete ao Diretor Geral e à Secretária Geral assinar o diploma. 
 
Art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o PROCEDIMENTOS PARA SOLENIDADES DE 
COLAÇÃO DE GRAU. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  019/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS PARA SOLENIDADES DE 

COLAÇÃO DE GRAU 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
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Art. 1º A colação de grau é ato oficial da FATEC-PR, realizada em sessão solene e 
pública, em dia e horário previamente fixados, sob a presidência do Diretor 
Geral ou de seu delegado. 

 
Art. 2º Somente poderá colar o grau o aluno que tiver concluído integralmente o 

currículo pleno previsto para o seu curso e que não possuir qualquer 
pendência junto à Faculdade. 

 
Art. 3º O Diretor Geral orientará os integrantes das comissões de formatura, e estes, 

por sua vez, devem cumprir as orientações sobre os aspectos legais a 
serem observados. 

 
Art. 4º O primeiro contato dos alunos interessados será efetuado com os respectivos 

Coordenadores de Curso. 
 
Art. 5º Os períodos para a realização da colação de grau poderão variar de acordo 

com a época de conclusão do curso e disponibilidade dos locais 
selecionados pelos alunos para esse fim. 

 
Art. 6º Em hipótese alguma, será permitido marcar colações de grau em período 

institucional de férias docentes. 
 
Art. 7º É de inteira responsabilidade das comissões de formatura de cada turma a 

contratação de empresas de eventos, que se proponham incrementar as 
solenidades de colação de grau nos seus atos não formais, proceder à 
administração financeira, providenciar os locais de realização das 
solenidades, as decorações ou quaisquer outros administrativo-financeiros. 

 
Art. 8º O ato formal da colação de grau inclui a abertura da sessão solene, a 

chamada do juramentista, a aceitação do compromisso, a chamada dos 
formandos e o encerramento oficial, momentos esses realizados pela 
presidência da mesa diretiva. 

 
Art. 9º Solenidades religiosas não poderão coincidir com o horário destinado à 

solenidade de colação de grau. 
 
Art. 10 Os convites serão de inteira responsabilidade das comissões de formatura de 

cada turma, devendo neles constar, necessariamente, o que abaixo segue: 

 local, data e horário da sessão solene da colação de grau; 

 relação nominal das autoridades diretivas da Faculdade; 

 nomes do patrono, do paraninfo e de turma; 

 nomes dos professores e funcionários homenageados; 

 texto do juramento; 

 relação nominal dos concluintes do curso; 

 poderão também constar os nomes dos integrantes da comissão de 
formatura de cada turma, do juramentista, do orador da turma e 
daqueles que estiverem contemplados no roteiro específico. 
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Art. 11 As comissões de formatura terão, ainda, a incumbência de verificar, junto aos 

formandos, a opção para a confecção do diploma. Este pode ser de 
pergaminho ou de cartolina. 

 
Art. 12  De acordo com a preferência de cada formando, as comissões de formatura 

deverão receber o devido valor e efetuar pagamento junto à tesouraria. 
 
Art. 13 Os comprovantes de pagamento, acompanhados da listagem dos formandos 

e das respectivas opções, deverão ser entregues à Secretaria Geral. 
 
Art. 14 O valor dos diplomas, quando for o caso, será fixado, anualmente, pelo 

Conselho de Administração Superior - CAS da Faculdade –CAS. 
 
Art. 15 Divisões de turmas / habilitações do mesmo curso não serão permitidas. 

Somente  caberá requerimento ao Diretor Geral para os casos de turmas 
que excederem o número de 100 (cem) alunos. 

 
Art. 16 A cerimônia de colação de grau obedecerá a um roteiro específico, 

previamente apresentado às comissões de formatura de cada turma, não 
podendo sofrer alterações. 

 
Art. 17  Dado o caráter formal da cerimônia de colação de grau, a presidência da 

mesa poderá suspender a sessão solene, sem aviso prévio, dando-a por 
encerrada em virtude de casos fortuitos que perturbarem a ordem. 

 
Art. 18 O formando que não puder participar da sessão solene da colação de grau 

poderá requerer junto ao Protocolo Geral, colação especial, anexando 
documentos que justifiquem essa solicitação. 

 
Art. 19  Se houver deferimento pelo Diretor Geral, as formaturas especiais ocorrerão 

em datas, horários e locais previamente estabelecidos pela Coordenação de 
Curso, que, por sua vez, fará contato com os que tiverem requerido. 

 
Art. 20 Nas formaturas especiais deverão estar presentes, no mínimo, 01 (um) 

professor designado pelo Coordenador, além daquele que tem a 
incumbência de realizar a imposição ou a outorga de grau. 

 
Art. 21 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pelo CAS. 
 
Art. 22 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA 
A FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTOS JUNTO AO PROTOCOLO. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº 021/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO 

DE REQUERIMENTOS JUNTO AO PROTOCOLO 
 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 

AOS CORPOS DISCENTE E DOCENTE, AO REPRESENTANTE LEGAL OU A 
OUTROS INTERESSADOS, 

 
Art. 1º O formulário próprio para requerimento encontra-se disponível no Protocolo 

Geral da FATEC-PR e deve ser preenchido em todos os seus campos. 
 
Art.  2º Cada requerimento deverá contemplar apenas um pedido. 
 
Art.3º As alegações, as justificativas e/ou os documentos comprobatórios devem, 

obrigatoriamente e quando for o caso, acompanhar os requerimentos. 
 
Art. 4º Os requerimentos deverão obedecer aos prazos previstos pela instituição, 

sob pena de serem indeferidos, como também deverão ser obedecidos os 
prazos para o resultado ou entrega de documentação requerida. 

 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 5º Os documentos requeridos deverão ser entregues somente à pessoa neles 

nominadas ou ao seu representante legal, mediante exibição de documento 
de identidade. 

 
Art. 6º Acerca dos itens constantes no formulário de requerimento descritos a seguir, 

deverão ser observados, de forma destacada, os seguintes procedimentos: 

 dispensa de disciplina: anexar, ao requerimento, histórico escolar 
(original) e programa da disciplina objeto do pedido, na forma original ou 
fotocópia autenticada pela instituição de origem;                          

 tratamento excepcional: anexar, ao requerimento, laudo médico e demais 
documentos comprobatórios de exames, consultas, etc; 

 transferência para outra instituição: anexar, ao requerimento, atestado de 
vaga expedido pela instituição de destino; 

 transferência para a FATEC-PR: anexar, ao requerimento, justificativa do 
pedido; histórico escolar original expedido pela instituição de origem, em 
que conste a forma de ingresso do aluno; programas das disciplinas 
cursadas, autenticadas pela instituição de origem; declaração de 
matrícula; 

 colação de grau em data especial: anexar , ao requerimento, justificativa e 
documento comprobatório, quando for o caso; 

 prova substitutiva / segunda chamada: requerimento com justificativa e 
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documento comprobatório, se for o caso; 

 os itens que tratam de, reabertura de matrícula, desistência, trancamento 
de matrícula, revisão de prova e reopção de curso (transferência interna) 
deverão ser fundamentados e, quando possível, acompanhados de 
documentos comprobatórios. 

 
Art. 7º  É vedado ao(s) funcionário(s) do Protocolo Geral pronunciar-se sobre o 

mérito de qualquer questão inerente ao requerimento. 
 
Art. 8º  Os resultados dos requerimentos sobre dispensa de disciplina, tratamento 

excepcional, desistência, trancamento de matrícula, revisão de prova e 
reopção de curso (transferência interna) e poderão ser divulgados mediante 
sua afixação em edital. 

 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 9º  Aplicar-se-ão aos infratores as penalidades legais e regimentais. 
 
Art. 10. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS 
ACERCA DOS DIÁRIOS DE CLASSE. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  022/2006 - CAS 
PROCEDIMENTOS ACERCA DOS DIÁRIOS DE CLASSE 

(Ajustado para permitir a atualização e emissão do diário de classe via Sistema de Controle 
Acadêmico). 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º O Diário de Classe é um instrumento de escrituração escolar elaborado com a 

finalidade de documentar a freqüência, competências/habilidades e/ou 
conteúdos e aproveitamento escolar. 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 2º Do Coordenador de Curso: 

 orientar os professores no preenchimento dos registros (diário de classe) 
pertinentes às atividades educacionais; 

 revisar e vistar periodicamente os diários de classe; 
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 estabelecer relação entre o planejamento, a prática e o diário de classe, 
auxiliando o professor sempre que necessário; 

 receber da Secretaria Geral, a cada final de bimestre/período letivo, os 
diários de classe, preenchidos pelos professores no Sistema de Controle 
Acadêmico, impressos para verificação e para as devidas assinaturas e 
datas. 
  

Art. 3º Do Professor: 

 preencher o diário de classe no Sistema de Controle Acadêmico, de forma 
legível, sem erros ou rasuras; 

 manter a escrituração em dia; 

 cada folha do registro de freqüência/conteúdo servirá para mês, devendo 
o mesmo ser impresso no  Sistema de Controle Acadêmico com o nome 
dos meses e dias das aulas ministradas bem como a carga horária o 
prevista e realizada e locais para datas e assinaturas a serem 
preenchidos pelo professor e assinados pelo coordenador e pelo 
professor; 

 preencher no Sistema de Controle Acadêmico a chamada dos alunos nos 
respectivos dias de aula, informando a quantidade de faltas, para que o 
mesmo possa ser impresso da seguinte forma: C para comparecimento e 
F para falta e ter contabilizadas a quantidade de faltas;  

 registrar no Sistema de Controle Acadêmico nos espaços reservados os 
conteúdos desenvolvidos nas datas de sua realização, de acordo com o 
plano da disciplina aprovado pela coordenação; 

 registrar ne assinar nos espaços reservados, as avaliações realizadas no 
bimestre; 

 registrar no Sistema Acadêmico, as notas ao final de cada bimestre e do 
período letivo, na coluna correspondente, para que sejam impressos com 
total de faltas dos alunos e o resultado das avaliações, inclusive com a 
transcrição para a parte correspondente os resultados finais; 

 Obter o Diário de Classe impresso na Secretaria Geral e verifica-lo e 
devolver assinado para que possa ser encaminhado ao Coordenador do 
Curso, ao final de cada bimestre. 
 

Art. 4º Da Secretaria Geral: 

 emitir os diários de classe, no Sistema de Controle Acadêmico, com a 
listagem dos alunos matriculados (em ordem alfabética), por 
curso/habilitação, por turma e por disciplina; 

 registrar ao lado do nome do aluno a movimentação: transferido, 
desistente, trancado, dispensado, dependência e/ou adaptação; 

 emitir para cada disciplina o diário de classe rascunho para registro de 
notas, faltas e conteúdo programático ministrado; 

 disponibilizar aos professores o acesso ao sistema acadêmico para 
registro de notas, frequência e conteúdos; 

 Imprimir ao final do Bimestre, os Diários de Classe preenchidos pelos 
professores, e encaminhar ao Coordenador para verificação e 
assinaturas; 
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 receber das Coordenações, os diários de classe, devidamente verificados 
e assinados pelos professores das disciplinas e rubricadas pelos 
respectivos Coordenadores de Curso; 

 arquivar, após o término do bimestre/período, todos os diários de classe. 
 
Art. 6º Após o término do bimestre/período letivo, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

o professor deverá entregar para a Coordenação de Curso, o diário de 
classe impresso e preenchido com as notas, faltas e conteúdo programático 
dos alunos. 

 
Art. 7º Ao final de cada bimestre, o professor deverá confirmar junto ao Coordenador 

de Curso a aceitação do Diário de Classe, a fim de não ser considerado 
faltoso no sentido disciplinar e trabalhista. 

 
Art. 9º Após a entrega final dos diários de classe, é vedado ao professor o acesso a 

eles. 
§ único. Se o professor desejar consultar os diários de classe, após a entrega final, 

poderá fazê-lo mediante requerimento fundamentado ao Coordenador do 
curso, o qual, sendo deferido, permitirá que o interessado tenha acesso aos 
mesmos. 

 
Art. 10 Na hipótese de o professor entender necessária qualquer alteração de nota 

ou de registro de freqüência consignado(s) nos diários de classes 
arquivados na Secretaria Geral, ele deverá fazê-lo por requerimento dirigido 
ao Coordenador do Curso, onde constará a fundamentação do seu pedido. 

§ primeiro. A Coordenação analisará a solicitação, a qual, uma vez deferida, será 
encaminhada à Secretaria Geral para as alterações, que somente serão 
efetuadas se encontrarem respaldo legal e regimental. 

§ segundo. Na eventualidade de existir óbice legal e regimental, a Secretaria Geral 
comunicará os motivos ao Coordenador do Curso. 

§ terceiro. A Secretaria Geral somente procederá às alterações que forem 
autorizadas, pelo Coordenador do curso, devendo anexar, ao diário de 
classe, o requerimento com os respectivos despachos. 

 
Art. 11 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS 
RELATIVOS A FALTAS DE PROFESSOR, ATRASOS, SAÍDAS ANTECIPADAS E 
REPOSIÇÃO DE AULAS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  023/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS RELATIVOS A FALTAS 
DE PROFESSOR, ATRASOS, SAÍDAS ANTECIPADAS E REPOSIÇÃO DE 

AULAS 
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O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 
deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º Constatada a ausência do professor à(s) aula(s), a Secretaria Geral deverá 

comunicá-la ao Coordenador  do Curso. 
 
Art. 2º O professor será contatado no menor prazo de tempo possível, a fim de 

definir data e horário para reposição da(s) aula(s). 
 
Art. 3º Serão prioritários os horários nos quais os alunos possuam espaços livres na 

grade horária. 
 
Art. 4º O Coordenador poderá afixar um comunicado no quadro de editais, 

informando aos discentes, após definidos, a data e o horário da reposição, a 
partir dos quais os discentes disporão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
para manifestar-se, contrária ou favoravelmente. O Coordenador pode, 
ainda, avisar diretamente a Turma, sobre a data da reposição. 

§ 1º A data da aula deverá ser estabelecida com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias a partir da data de afixação do comunicado. 

§ 2º A manifestação, quando contrária, deverá ser formalizada por requerimento 
protocolado, subscrito pelos alunos e dirigido ao Coordenador do Curso. 

§ 3º Deverão, ainda, ser consignadas as datas e horários que os discentes 
entendam como viáveis para a reposição da(s) aula(s). 

 
Art. 5º Caso o requerimento conte com mais de 30% (trinta por cento) das 

assinaturas dos alunos da turma, a aula não poderá ser ministrada nas datas 
e horários definidos pelo professor. Nesta hipótese, o Coordenador deverá 
comunicar-se com o professor para solicitar-lhe que opte por uma das datas 
e pelos horários sugeridos pelos alunos. As reposições deverão ser 
realizadas,preferencialmente, dentro do bimestre em que ocorreu a ausência 
do professor; caso contrário, ela será computada como falta e acarretará o 
respectivo desconto previsto na CLT. 

 
Art. 6º As faltas comunicadas com antecedência deverão ter substituição 

programada em horário regular da disciplina. 
 
Art. 7º O professor deverá repor, preferencialmente, a aula não ministrada dentro do 

bimestre, e a reposição será comunicada ao responsável no Núcleo de 
Recursos Humanos para que seja computada como tal para efeito de 
pagamento. 

 
Art. 8º  A prestação de serviços educacionais entre a instituição e o aluno explicita o 

horário e a duração de cada aula; portanto, o professor deverá estar em sala 
de aula no horário previsto, devendo nela permanecer até o seu final.  

 
Art. 9º Somente serão aceitas faltas justificadas nos casos de atestado médico, com 
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autorização formalizada pelo Coordenador de Curso ao Diretor Geral ou nos 
casos facultados pela legislação trabalhista, o que não isenta o professor da 
reposição da aula, haja vista a necessidade curricular.            

 
Art. 10 As sanções previstas no caso de atrasos e faltas são cumulativas e aplicam-

se a todos os atrasos e a todas as faltas não justificadas e não repostas, 
conforme regulado nos artigos 4º, 5º, 6º  e 7º  da presente resolução, no que 
se refere às atividades docentes na Faculdade, independente dos cursos. 

 
Art. 11 O professor estará sujeito às sanções, sem prejuízo do desconto do repouso 

semanal remunerado e do salário:  

 01 ( um) dia de falta: advertência oral pelo Coordenador; 

 02 (dois) dias de falta: advertência por escrito pelo Coordenador; 

 03 (três) a 04 (quatro) dias de falta: suspensão por 03 (três) dias, pelo 
Diretor Geral; 

 05 (cinco) dias de falta: desligamento, mediante ato do Diretor Geral. 
§ único. Nos casos de atrasos e saídas antecipadas, superiores a  10 (minutos) 
minutos, sem justificativa, as sansões serão: 

 02 (dois) dias: advertência oral pelo Coordenador; 

 04 (quatro) dias: advertência por escrito pelo Coordenador; 

 06 (seis) dias: suspensão pelo Diretor Geral; 

 08 (oito) dias: desligamento, por ato do Diretor Geral. 
 
Art. 12 O controle relativo às situações acima deverá ser feito pela Secretaria Geral, 

sendo encaminhado, por escrito, aos Coordenadores. 
 
Art. 13 No caso de professor que ministre aulas em mais de um curso, o expediente 

será enviado ao Coordenador do Curso no qual ele faltou, sendo remetido, 
também, aos demais Coordenadores dos Cursos nos quais ele exerça 
docência. 

 
Art. 14 Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA 
AFIXAÇÃO DE AVISOS E PANFLETOS EM DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  024/2006 – CAS : PROCEDIMENTOS PARA AFIXAÇÃO DE 
AVISOS E PANFLETOS EM DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE 

 
O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
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Art. 1º Todos os avisos a serem afixados em espaço interno da Faculdade deverão 

ser prévia e expressamente autorizados pelo Diretor Geral ou por pessoa 
por ele designada. 

 
Art. 2º Todos os avisos a serem afixados deverão conter o carimbo do Diretor Geral  

ou do setor por ele designado. 
 
Art. 3º Os avisos ou panfletos afixados nas dependências da Faculdade que não 

estiverem com o carimbo, deverão ser retirados por funcionário designado 
pelo Diretor Geral. 

 
Art. 4º Esta resolução entrará na data de sua aprovação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE USO DE TELEFONE 
CELULAR, PAGERS E SIMILARES. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESOLUÇÃO Nº  025/2006 - CAS 
USO DE TELEFONE CELULAR, PAGERS E SIMILARES 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Regimento interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º É proibido o uso de telefone celular, pagers e similares em sala de aula, por 

professores e alunos. 
 
Art. 2º Os casos especiais serão resolvidos pelos Coordenadores de Curso dentro 

de suas competências. 
 
Art. 3º O não cumprimento dessas determinações implica sansões previstas no 

Regimento Interno da Faculdade. 
 
Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO SOBRE TABAGISMO. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESOLUÇÃO Nº  026/2006 - CAS 
TABAGISMO 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR e considerando a legislação em vigor, resolve: 
 
Art. 1º  É proibido fumar em sala de aula ou em qualquer recinto fechado dentro da 

Faculdade, em consonância com a Lei Federal nº 9.294/96. 
 
Art. 2º O não cumprimento dessas determinações implica sanções previstas no 

Regimento Interno da Faculdade. 
 
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO SOBRE COMÉRCIO NAS 
DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  027/2006 -CAS 
COMÉRCIO NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º A comercialização de qualquer produto é possível, mediante autorização 

formal do Diretor Geral da Faculdade, mas poderá ocorrer somente em local 
e horário previamente determinados. 

 
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO SOBRE PORTE DE ARMAS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  028/2006 - CAS 
PORTE DE ARMAS 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
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pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º É proibido o ingresso, nas dependências da Faculdade, de qualquer membro 

pertencente ao quadro docente, discente e administrativo, portando qualquer 
espécie de arma. 

 
Art. 2º  Aos amparos por lei, em qualquer circunstância, deverá ser dada ciência ao 

Diretor Geral da Faculdade. 
 
Art. 3º O não cumprimento dessas determinações implica sanções previstas no 

Regimento Interno da Faculdade. 
 
Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO SOBRE JOGO DE CARTAS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº  029/2006 - CAS 
JOGO DE CARTAS 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA– FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º  Fica proibida a prática de qualquer tipo de jogo de truco e de similares em 

sala de aula ou em qualquer dependência da Faculdade.  
 
Art. 2º  O não cumprimento dessa determinação implica sansões previstas no 

Regimento Interno da Faculdade. 
 
Art. 3º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO SOBRE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS E/ OU QUAISQUER SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 030/2006 - CAS 
BEBIDAS ALCOÓLICAS E/ OU QUAISQUER SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 

 
O Conselho de Administração Superior-CAS, órgão máximo, de natureza 
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deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA-FATEC-
PR, resolve: 
 
Art. 1º Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas e/ou de quaisquer 

substâncias tóxicas, como também fica proibida a permanência de 
qualquer pessoa sob efeito dessas substâncias no recinto da Faculdade. 

 
Art. 2º  É vedado ao aluno com sinais de embriaguez ou utilização de substâncias 

tóxicas a permanência na instituição ou em sala de aula. 
 
Art. 3º O não cumprimento dessas determinações implica sansões previstas no 

Regimento Interno da Faculdade. 
 
Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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CAPÍTULO 4 - ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
4 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 
4.1 DIREÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
 

A exemplo da Direção Geral, a Direção Administrativo-financeira também 

goza de prerrogativas regimentais no âmbito de suas atribuições, conforme pode-se 

verificar no extrato do Regimento Interno a seguir: 

 

[…] 
Artigo 22 Compete à Direção Administrativo-financeira: 
I -  planejar e supervisionar o trabalho e a execução de todos os 

serviços realizados pelo pessoal técnico-administrativo; 
II -  propor à Entidade Mantenedora a contratação de serviços de 

apoio ou de manutenção da infra-estrutura, para o bom 
andamento das atividades institucionais; 

III - supervisionar todas as atividades de ampliação, manutenção, 
adequação ou reformas dos espaços físicos da FATEC-PR e do 
respectivo pessoal envolvido; 

IV - superintender as atividades de segurança e manutenção dos 
prédios e demais áreas de utilização dos usuários, com seu 
respectivo pessoal; 

V - planejar e supervisionar as atividades e serviços do pessoal 
técnico-administrativo e dos demais funcionários de apoio ou 
manutenção, responsabilizando-se pelo encaminhamento dos 
processos de admissão e dispensa dos mesmos, nos termos 
delegados pela Entidade Mantenedora; 

VI - exercer as demais funções explicitadas neste Regimento ou que 
recaiam no âmbito de sua competência; 

VII - exercer outras funções inerentes ao cargo, além daquelas 
delegadas pelo Diretor Geral ou pela Entidade Mantenedora; 

VIII - elaborar, juntamente com a Coordenação de cada Curso e 
demais diretores a proposta orçamentária para o ano seguinte, 
observado o inciso 3º do Artigo 19 do presente Regimento; 

IX - proceder a estudos com relação à fixação de valores de 
mensalidades, semestralidades ou anuidades dos Cursos, taxas 
e emolumentos, submetendo-os à apreciação do Conselho de 
Administração Superior, via Diretor Geral; 

X - supervisionar e coordenar, juntamente com a Direção Acadêmica, 
os processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, 
maquinários, acervo bibliográfico e de materiais de apoio às 
atividades didático-pedagógicas, nos termos da proposta 
orçamentária aprovada; 

XI - supervisionar os projetos de desenvolvimento das atividades 
institucionais nas áreas econômico-financeiras e os serviços de 
apoio de tesouraria e contabilidade, nos termos delegados pela 
Entidade Mantenedora; 
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XII - responsabilizar-se pela fiel execução do plano orçamentário 
aprovado pela Entidade Mantenedora, posto à disposição da 
FATEC-PR e pela movimentação e fluxo dos recursos 
financeiros, por delegação da Entidade Mantenedora; 

XIII - supervisionar os gastos financeiros dos programas de extensão 
acadêmica e projetos de alcance comunitário, das 
Coordenações de Cursos e demais órgãos internos; 

XIV - substituir o Diretor Geral em suas faltas ou impedimentos. 
[…]. (REGIMENTO INTERNO DA FATEC-PR). 

 
4.2 METODOLOGIA 

 

4.2.1 Variáveis Críticas e Sensibilidades 

 

Os resultados projetados são influenciados por variáveis específicas e, em 

função disto, foram estudadas: 

 As variações dos custos de investimento no empreendimento, para efeito 

dos estudos de projeção das despesas; 

 Variação dos custos de operação e manutenção do empreendimento; 

 Variação das receitas provenientes, principalmente das mensalidades. 

 

4.2.2 Premissas Básicas 

 

Para realização deste estudo foram levadas em consideração algumas 

premissas básicas: 

 Todos os custos foram obtidos com base em análises contábeis e 

gerenciais; 

 A receita de 2013 a 2017 foi projetada com base no número de alunos 

potenciais da FATEC-PR, adotando-se uma postura conservadora.4.3 

 A principal receita, proveniente das mensalidades escolares, foi calculada 

com base no número de alunos matriculados e a serem matriculados nos 

cursos da FATEC-PR. 

 Os gastos com capacitação docente, treinamento e aperfeiçoamento 

profissional foram alocados diretamente nas despesas. 

 A instituição pretende ingressar com o pedido de transformação de seu 
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status de faculdade isolada para centro universitário no ano de 2025. 

 

4.3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI 

 

A seguir está apresentado o cronograma de implantação e desenvolvimento 

da FATEC-PR para o período de vigência do PDI. 

 

4.3.1 Cursos de graduação 

 

O cronograma de implantação dos cursos de graduação, previstos para 

FATEC-PR no período do PDI, está apresentado no quadro a seguir. 

 

    Legenda: 
 

DT = é a data de solicitação do curso no formato ano; 
CHT = é a carga horária do curso; 
V = é o número de vagas previstas; 
TOT = é o número de professores que irão integrar o primeiro ano do curso; 
CV = se o curso será dado em convênio com outras Instituições. 

Quadro 28 - Cronograma de Implantação dos cursos de Graduação. 
 
 

4.3.2 Programas de pós-graduação 
 
O cronograma de implantação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, 

Cursos de Graduação TURNO DT CHT V 
DOCENTES 

TOT CV 

Bacharelado e Licenciatura 

Direito Matutino/noturno 08/03/2017 4000 40 14 - 

Enfermagem Matutino/noturno 14/08/2017 4000 50 14 - 

Engenharia Química Matutino/noturno 14/08/2017 4000 80 12 - 

Jornalismo Matutino/noturno 14/08/2017 3200 50 14 - 

Publicidade e Propaganda Matutino/noturno 14/08/2017 3200 50 14 - 

Engenharia Agronômica Matutino/noturno 05/04/2018 4000 40 12  

Psicologia Matutino/noturno 05/04/2018 4000 40 14  

Autorização EAD Vinculada a 
Credenciamento Administração 08/03/2017 

3380 500 10  

Autorização EAD Vinculada a 
Credenciamento Pedagogia 08/03/2017 

3560 500 10  

Credenciamento EAD 
Credenciamento 
EAD 08/03/2018 

XX XX -  
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previstos para FATEC-PR no período do PDI, está apresentado no quadro a seguir. 
 

Legenda:  
DT = é a data da implantação do curso no formato ano; 
CHT = é a carga horária do curso; 
V = é o número de vagas previstas; 
TOT = é o número de professores que irão integrar o corpo docente do curso; 
IES = é o número de professores da própria Instituição que irão integrar o corpo docente do curso; 
CV = se o curso será dado em convênio com outras Instituições. 

Quadro 29 - Cronograma de Implantação dos cursos de Pós-Graduação. 

 
 

4.3.1 Programas de Extensão 

 

O cronograma de implantação dos Cursos / Programas de Extensão, 

previstos para FATEC-PR no período do PDI, está apresentado no quadro a seguir. 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO DT CHT V 
DOCENTES 

TOT IES CV 

Cursos / Programas de Extensão 

Didática do Ensino Superior 2016 60 40 2 1 - 

Avaliação Educacional 2015 40 40 2 1 - 

NR-10 
Todos os 

anos 
60 

40 
2 1 - 

Comandos Industriais 2015 60 40 2 1 - 

Eletrônica Analógica (Eletrônica Básica) 
Todos os 

anos 
60 

40 
2 1 - 

Eletrônica Digital 
Todos os 

anos 
60 

40 
2 1 - 

Psicopedagogia 2015 60 40 2 1 - 

Gestão Empresarial 2015 60 40 2 1 - 

Gestão Ambiental 2015 60 40 2 1 - 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DT CHT V 
DOCENTES 

TOT IES CV 

Cursos Especialização Lato sensu 

ACUPUNTURA 
2017 1200 40 10 6 - 

SAÚDE ESTÉTICA AVANÇADA: FACIAL, 
CORPORAL E CAPILAR 

2017 
600 40 

10 6 - 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO COM ÊNFASE 
EM LIBRAS 

2017 
552 60 

10 6 - 

PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E 
EMPRESARIAL 

2017 
480 60 

10 6 - 

DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA 2017 512 60 10 8 - 

GESTÃO DE TI E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 2017 528 60 10 7 - 

MBA EM GESTÃO DE PRODUÇÃO E QUALIDADE 2017 512 60 10 8 - 

ACUPUNTURA 
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Instalação Elétrica Residencial e Predial 
Todos os 

anos 60 
40 

2 1 - 

Microprocessadores e Microcontroladores PIC 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Linguagem C++ 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Linguagem Java 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Montagem e Manutenção de Computadores 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Inclusão Digital para 3ª Idade 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Linux Básico  
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Linux Avançado  
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Telefonia Básica 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

Telefonia Celular 
Todos os 

Anos 60 
40 

2 1 - 

SCILAB 
Todos os 

Anos 40 
40 

2 2  

PROJETO DE EXTENSÃO - ESPANHOL - 
INTERCÂMBIO COM A UDELAR – URUGUAY 

Todos os 
Anos 

40 
15 

4 4  

PROJETO DE EXTENSÃO - I FESTA JUNINA DA 
FATEC-PR - ALFA JUNIOR 

Todos os 
Anos 20 

Todos 
podem 

participar. 
4 4  

Legenda:  
DT = é a data da implantação do curso no formato ano; 
CHT = é a carga horária do curso; 
V = é o número de vagas previstas; 
TOT = é o número de professores que irão integrar o corpo docente do curso; 
IES = é o número de professores da própria Instituição que irão integrar o corpo docente do curso; 
CV = se o curso será dado em convênio com outras Instituições. 

Quadro 30 - Cronograma de Implantação dos Programas de Extensão. 
 
 

4.3.2 Programas de Pesquisa e IC 

 

O cronograma de implantação dos Programas de Pesquisa e IC, previstos 

para FATEC-PR no período do PDI, está apresentado no quadro a seguir. 

 

PROGRAMA DE PESQUISA / IC 
DT 

Docentes 

Participantes 

Alunos 

Participantes 

  

Participação no CONIC - Congresso Nacional de Iniciação 
Científica.  

Todos os Anos 4 15 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Todos os Anos 10 Concluintes  

História e Cultura. Todos os Anos 2 2 

Pesquisa/IC em Eletrônica Industrial.  Todos os Anos 2 5 

Pesquisa/IC em Sistemas de Telecomunicações. Todos os Anos 2 5 

Pesquisa/IC em Redes de Computadores. Todos os Anos 2 5 

Pesquisa/IC em Administração. Todos os Anos 2 5 
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Pesquisa / IC em Educação. A partir de 2015 2 10 

Pesquisa / IC em Engenharia. A partir de 2015 2 10 

Legenda:  
DT = é a data da implantação; 

Quadro 31 - Cronograma de Implantação dos Programas de Pesquisa e IC. 

 
4.3.2 Programas de Responsabilidade Social 

 

O cronograma de implantação dos Programas de Pesquisa e IC, previstos 

para FATEC-PR no período do PDI, está apresentado no quadro a seguir. 

 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DT 
Docentes 

Participantes 

Alunos 

Participantes 

Trote Solidário  Todos os Anos 3 Calouros 

FATEC-PR Solidária: Apoio ao Hospital do Trabalhador Todos os Anos 2 Todos 

Campanha do Agasalho Todos os Anos Todos Todos 

Natal Solidário Todos os Anos Todos Todos 

Festa Junina da FATEC-PR - ALFA JUNIOR Todos os Anos 5 Todos 

Mostra de Responsabilidade Social de Escolas – Cotolengo Todos os Anos 4 Todos 

Doações de alimentos à Associação Curitibana dos Órfãos da AIDS. Todos os Anos 2 Calouros 

Informática para 3ª Idade. Todos os Anos 2 5 

Feira de Profissões Todos os Anos 2 5 

Semana Tecnológica. Todos os Anos Todos  Todos  

Concurso de Bolsas. Todos os Anos 2 Calouros 

Bolsas Parciais para Alunos Carentes  Todos os Anos 2 
50% dos 
alunos 

Acesso a Portadores de Necessidades Especiais Todos os Anos 
Professores 

PNE 
Alunos PNE 

Assistência Psicopedagógica Todos os Anos 1 

Alunos,  
Professores e 
Funcionários 
Necessitados 

Legenda:  
DT = é a data da implantação. 

Quadro 32 - Cronograma de Implantação dos Programas de Responsabildiade Social. 

 
 

 Dentro do contexto de expansão da instituição está prevista a construção de um 

Pólo EAD localizado em BOSTON – EUA , assim como no Japão. Essas unidades já 

começaram a ser levantadas no final de 2017, A primeira deverá entrar em 

funcionamento no segundo semestre de 2018 e a segunda no ano de 2019. Ambas 

unidades estarão diretamente ligadas com os pedidos previstos no PDI para cursos 
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a distância, assim como todos os outros que vierem a ser pedidos. 

4.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
4.4.1 Receitas 

 

 Mecanismos de controle para redução de inadimplência, utilizando de 

forma mais efetiva os órgãos de proteção ao crédito e o 

acompanhamento sistemático e individualizado através de cartas e 

telefonemas aos que estão em atraso nos pagamentos. 

 Ampliar fontes de recursos junto à mantenedora para investimentos em 

infra-estrutura física. 

 Aumentar as parcerias com empresas, prefeituras municipais e outros 

órgãos oficiais, oferecendo serviços de capacitação profissional ou 

convênios para pesquisas. 

 Ampliar o acesso ao sistema de financiamento estudantil junto ao 

governo federal e à Caixa Econômica Federal (PROUNI e FIES). 

 Aumentar a credibilidade e qualidade junto ao mercado para reduzir os 

índices de desistências e transferências enviadas. 

 

4.3.2 Despesas 

 

 Avaliar e acompanhar os custos de cada unidade de ensino. 

 Revisar processos e custos administrativos. 

 Melhor aproveitamento da carga horária dos docentes e 

administrativos. 

 Comparativo sistemático de todos os itens de despesa para ajustá-los 

ao ponto de equilíbrio sustentável. 

 

RECEITAS 

-Receita 
Operacional 

1) Serviços Educacionais – receitas relativas às 
mensalidades dos alunos. 

2) Outros Serviços – receitas relativas às taxas de outros 
serviços: histórico escolar, reprodução de cópias, 
segunda via de documentos etc. 

3) Apuração em processos seletivos – São computadas as 
taxas cobradas para a realização de exames 
vestibulares. 
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-Receita 
Financeira 

Relativa às aplicações de recursos financeiros. 
 

DESPESAS 

-Custos Todos os gastos incorridos com a atividade fim do negócio: 
Pessoal (coordenadores, professores e pessoal de apoio 
aos docentes), encargos previdenciários e trabalhistas, 
material didático, depreciação de equipamentos e móveis, 
energia elétrica, e os demais gastos com a prestação dos 
serviços educacionais. 
 

- Despesas 
 

Todos os gastos incorridos com as atividades meio. 
 

Quadro 33 – Componentes das Receitas e Despesas. 
 

 
4.3.3 Investimentos 

 

São considerados os seguintes itens na definição dos investimentos 

realizados: 

 Acervo bibliográfico atual e para os novos cursos. 

 Edifícios – Correspondem a prédios compostos por ambientes para: 

aulas, diretorias, coordenações, professores, secretaria geral, diretório 

acadêmico, reuniões e ainda sanitários, depósitos, pátios e áreas 

livres, laboratórios, biblioteca, auditório, reprografia, alimentação e 

convivência. 

 Móveis e utensílios diversos – Traduzidos por mesas, cadeiras, 

arquivos de aço, armários, balcão de atendimento ao público, cadeiras, 

carteiras escolares, bebedouros, lousas, telas de projeção, estantes, 

mesas para computador, entre outros. 

 Equipamentos diversos – Máquina fotocopiadora, aparelhos telefônicos 

e de fax, calculadoras, vídeo dvds, televisores, retroprojetores, 

projetores de vídeo (data show), caixa de som amplificada. 

 Equipamentos de Informática: Computadores, impressoras, no-break, 

estabilizadores, cabos, softwares, roteadores, switchs, access points e 

servidores. 

 Despesas pré-operacionais: consultoria, legalização, propaganda e 

marketing, processos seletivos entre outros. 
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4.3.4 Cronograma de Execução Financeiro-orçamentária 

 

O orçamento para o exercício seguinte é elaborado até o final do segundo 

semestre. O acompanhamento orçamentário, através dos relatórios gerenciais em 

uso. Os relatórios gerenciais e orçamentos estão estruturados com a mesma 

linguagem e forma técnicas.  

 

4.3.5 Custos Operacionais 

 

Para estimativa dos custos de manutenção são consideradas as seguintes 

despesas: 

I. Despesas com pessoal e encargos 

a) Pessoal 

Um dos custos principais é a mão-de-obra. Nesse caso, além do salário, 

estão incluídos outros auxílios como: 

 Assistência Médica; 

 Transporte; 

 Alimentação; 

 Seguro. 

 

b) Capacitação Docente 

A Mantenedora faz questão que seu pessoal técnico-administrativo e 

professores estejam atualizados. Para isso, investe em cursos de formação e 

qualificação também em nível de pós-graduação, provendo-lhes com: 

 Aperfeiçoamento profissional; 

 Ajuda de custo para viagens; 

 Refeição; 

 Hospedagem; 

 Material didático; 

 Auxílio educacional. 
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c) Encargos Sociais e Previdenciários 

Todos os encargos são calculados com base na legislação vigente no País e 

no Estado do Paraná, tais como: 

 INSS; 

 FGTS; 

 PIS. 

 

II.        Despesas Administrativas 

a) Gerais 

As despesas gerais compreendem: 

 Aluguéis; 

 Telefone; 

 Internet; 

 Correios; 

 Energia elétrica; 

 Água e esgoto; 

 Conservação de móveis e equipamentos; 

 Manutenção e reparos; 

 Material de escritório; 

 Material de consumo e limpeza; 

 Assinaturas de jornais e revistas; 

 Passagens, lanches e refeições; 

 Legalizações; 

 Imprevistos e eventuais; 

 Serviços de Terceiros; 

 Consultoria. 

 

b) Financeiras 

A despesas financeiras compreendem: 

 Despesas bancárias; 
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 IOF; 

 Juros, multas e correções monetárias. 

 

c) Seguros 

d) Publicidade e Propaganda 

 Promoção da Instituição. 

 Divulgação dos cursos. 

 

4.4 OUTRAS DESPESAS E PROVISÕES 

 

a) Serviço Social 

São concedidas bolsas educacionais integrais e parciais de 10% a 50% de 

desconto aos alunos que preenchem os critérios da política de bolsas da instituição. 

a. Bolsas educacionais. 

b. Gratuidades concedidas. 

 

b) Previsão de Inadimplência e Evasão 

Reservou-se 10% (dez por cento) da receita bruta com mensalidades 

escolares, a fim de cobrir uma possível inadimplência e evasão escolar. 

 

4.5 ENCARGOS FINANCEIROS ASSUMIDOS PELOS ALUNOS 

 

Para pagamento no vencimento, o aluno goza de desconto correspondente 

a 10% sobre o valor de face da mensalidade. 

Nas mensalidades em atraso, aplica-se a multa de 2% e cobram-se juros 

pro rata correspondentes à taxa de 1% ao mês.   

 

4.6 NORMAS DE REAJUSTES APLICÁVEIS 

 

As mensalidades escolares têm seus valores estabelecidos nos preços 

praticados no mercado local. Cada aluno recebe os respectivos boletos bancários 

contendo as parcelas mensais pactuadas em contrato. Os reajustes são feitos, 
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anualmente, com base nos índices oficiais de inflação.  

 

4.7 PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

Os demonstrativos abaixo são uma projeção das receitas e despesas para 

os próximos cinco anos, envolvendo todos os cursos previstos para a FATEC-PR 

neste horizonte quinquenal: 

 

 



14.7.1 Planejamento Econômico-Financeiro 
 
A seguir estão apresentados os aspectos relacionados com o planejamento econômico-financeiro para o período de 

vigência do PDI da IES. 
 

14.7.1.1 Condições de financiamento da IES – fontes de receita, despesa, condições orçamentárias e cronogramas de 
execução financeiro-orçamentária. 

 
A tabela a seguir mostra o planejamento financeiro da FATEC-PR para o período do PDI. 

 
              TABELA 6 – PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

ANO 2018 2019 2020 2021 2022 

RECEITAS 

Anuidade / Mensalidades(+) 928.935,65 1.439.850,26 2.800.000,00 5.200.000,00 8.700.000,00 

Serviços(+) 411,00 554,85 3.500,00 10.000,00 20.000,00 

Taxas(+) 1,2% 2.825,00 3.813,75 10.000,00 15.000,00 30.000,00 

Financiamentos(+)  -  - 20.000,00 50.000,00 80.000,00 

Diversos(+) 24.363,54 32.890,78 50.000,00 70.000,00 100.000,00 

RECEITA BRUTA 956.535,19 1.477.109,64 2.883.500,00 5.345.000,00 8.930.000,00 

DESCONTOS 

Bolsas(-) 172.025,12 232.233,91 300.000,00 350.000,00 814.953,18 

Inadimplência(-) 10% 68.810,04 92.893,55 280.000,00 500.000,00 800.000,00 

TOTAL DE DESCONTOS 240.835,16 325.127,47 580.000,00 850.000,00 1.614.953,18 

RECEITA OPERACIONAL 715.700,03 1.151.982,17 2.303.500,00 4.495.000,00 7.315.046,82 

APORTE DOS SÓCIOS 

Investimentos dos Sócios 160.000,00 700.000,00 400.000,00 0,00 0,00 

DESPESAS 

PESSOAL 

Pagamento Pessoal Técnico e Administrativo(-) 218.763,40 251.577,91 350.000,00 390.000,00 450.000,00 
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Pagamento Professores (-) 487.526,79 585.032,15 770.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 

Encargos(-) 199.873,54 239.848,25 414.000,00 530.000,00 780.000,00 

SUBTOTAL 1 906.163,73 1.076.458,31 1.534.000,00 1.920.000,00 2.930.000,00 

MANUTENÇÃO 

Aluguel(-) 63.762,90 216.000,00 264.000,00 600.000,00 640.000,00 

SUBTOTAL 2 63.762,90 216.000,00 264.000,00 600.000,00 640.000,00 

INVESTIMENTOS 

Mobiliário(-) 6.121,60 90.000,00 50.000,00 50.000,00 90.000,00 

Acervo Bibliográfico (-) 12.000,00 150.000,00 80.000,00 50.000,00 90.000,00 

Equipamentos de Informática (-) 4.267,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 80.000,00 

Diversos (-)  1.000,00 50.000,00 30.000,00 300.000,00 500.000,00 

SUBTOTAL 3 23.388,60 370.000,00 240.000,00 440.000,00 760.000,00 

OUTROS 

Treinamento e Capacitação (-)  10.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 

Pesquisa e Extensão (-) 25.000,00 35.000,00 50.000,00 70.000,00 75.000,00 

Eventos(-) 5.000,00 15.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 

Outros (-) 68.830,00 98.000,00 110.000,00 130.000,00 200.000,00 

SUBTOTAL 3 108.830,00 168.000,00 210.000,00 275.000,00 355.000,00 

TOTAL GERAL -226.445,20 21.523,86 455.500,00 1.260.000,00 2.630.046,82 



4.7.2 Execução Orçamentária 

 

É de competência da mantenedora promover à adequação das condições de 

funcionamento das atividades da Faculdade, prioritariamente aquelas que dizem respeito 

ao ensino (graduação, superior de tecnologia e pós-graduação) colocando-lhe à 

disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos necessários e assegurando-lhe os 

suficientes recursos financeiros de custeio.  

O planejamento econômico-financeiro para os próximos cinco anos de 

funcionamento da FATEC-PR foi definido a partir dos seguintes dados: 

 Pesquisa de preços sobre os serviços educacionais nas outras Instituições da 

Região; 

 Diagnóstico dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao 

cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino (cursos 

de graduação e pós-graduação), da pesquisa e da extensão, com ênfase para 

os seguintes aspectos: Capacitação e contratação dos recursos humanos 

(professores e pessoal não-docente), além da implementação dos planos de 

carreira docente e de cargos e salários;  

 Ampliação e melhoria do acervo bibliográfico;  

 Atualização e ampliação tecnológica de equipamentos e aparelhos para os 

laboratórios e serviços técnicos, incluindo recursos de computação e 

informática;  

 Reforma, ampliação readaptação da infraestrutura física e de apoio; 

Implementação do processo de avaliação institucional;  

 Adaptação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a pessoas 

portadoras de necessidades especiais e atendimento às normas de 

Biossegurança. 

Registre-se, contudo, que, para tais programas e projetos, são investidos, ainda, 

recursos com pagamento de salários de docentes-pesquisadores e de pessoal técnico-

administrativo de apoio, equipamentos e aparelhos para laboratórios e serviços e acervo 

da biblioteca. 

Os investimentos foram estimados para atender à readaptação, adaptação, 

melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio, assim como a aquisição, 

melhoria e ampliação dos laboratórios e serviços e da biblioteca (espaço físico e acervo), 
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com a alocação de 3% para a expansão e atualização do acervo da biblioteca. 

 



CAPÍTULO 5 -  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL 

 

5. PROJETO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO 

INSTITUCIONAL 

 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR, com suas atividades 

acadêmicas em funcionamento e devidamente amparada nas normas e orientações 

do Ministério da Educação, através SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior e da CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, elaborou uma estrutura para sua Avaliação Institucional de forma que 

possa monitorar o nível de qualidade de suas atividades educacionais e, assim, 

estar atenta à melhoria da qualidade do ensino a ser ministrado.  

Para a consecução desta proposta avaliativa, a FATEC-PR entende ser 

importante a efetivação de um programa que se insira nos pilares definidos pela Lei 

10.861 14/04/2004 considerando as dez dimensões previstas. 

A Avaliação Institucional apresenta-se como um processo integrador, que 

revela, discute, complementa, amplia e propõe caminhos alternativos de ação para a 

gestão administrativa e pedagógica da instituição. Nessa perspectiva, a FATEC-PR 

identifica o processo de Avaliação Institucional como uma atitude coletiva que deve 

atender a uma tríplice exigência: 

 Proporcionar um contínuo aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

 Propor a melhor metodologia para o planejamento da gestão da IES; 

 Fornecer sistematicamente uma prestação de contas à sociedade. 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações desenvolvidas na 

FATEC-PR a fim de verificar se as funções e prioridades determinadas 

coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. 

O processo de Avaliação Institucional Interna está bem consolidado na 

FATEC-PR e vem sendo cada vez mais bem definido e constantemente 

aperfeiçoado, servindo de apoio para a retroalimentação das diversas atividades da 

FATEC-PR, fornecendo subsídios para: 

 a definição de novas necessidades de serviços e de apoio à atividade 

docente e à condução das disciplinas; 

 a especificação e adequação dos objetivos a serem atingidos em cada 
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produto institucional, relativamente às necessidades da sociedade e do 

próprio sistema interno; 

 determinação e delimitação de políticas de desenvolvimento e 

funcionamento interno; 

 formulação e atualização de planos e programas de ensino; 

 melhoria na seleção, formação e atualização dos recursos humanos, nas 

áreas acadêmica e administrativa da organização; 

 formulação, experimentação e implantação de procedimentos para 

conduzir a aprendizagem, seleção e melhoria de recursos didáticos 

auxiliares; 

 análise dos investimentos nos serviços educativos, na pesquisa e na 

extensão, em relação a seus benefícios e impactos sociais; 

 melhoria no processo de alocação de recursos orçamentários, entre os 

vários setores da organização, bem como no processamento de 

planejamento orçamentário, em seu conjunto; 

 identificação e desenvolvimento de ações, visando à superação de 

bloqueios de comunicação entre os diferentes níveis e grupos de 

indivíduos na instituição; 

 análise e comparação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, 

à luz das novas diretrizes curriculares propostas pelo CNE/MEC. 

Para tanto, tendo em vista a expansão quantitativa almejada para a FATEC-

PR, bem como a ênfase a ser dada à qualidade do ensino de graduação que 

oferece, além das demais atividades acadêmicas que desenvolve, definiu-se o 

presente Projeto de Avaliação Institucional, com o qual se pretende continuar o 

processo que foi proposto pela FATEC-PR, fundamentado nos seguintes pontos: 

 A comunidade acadêmica encontrar-se-á sensibilizada e motivada para a 

importância e necessidade desse processo de Avaliação Institucional; 

 A experiência de Avaliação Institucional na FATEC-PR, que se revestirá 

da maior importância para o desenvolvimento e continuidade do processo, 

permite um primeiro diagnóstico das possibilidades e limites do processo 

avaliativo, bem como indica aspectos fundamentais a serem 

contemplados; 

 Na FATEC-PR, o processo de Avaliação Institucional é visto como um 
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instrumento auxiliar de implementação de qualidade institucional, cujos 

benefícios se estendem, necessariamente, às diferentes unidades, bem 

como aos diferentes setores da sociedade, uma vez que todos têm, direta 

ou indiretamente, participação na avaliação. Entende-se que, por meio de 

um amplo processo de avaliação participativo e democrático, o 

desenvolvimento interno da Instituição se refletirá na sociedade. 

 Assim estabelecidos os conceitos principais e detectada a necessidade 

imperativa de implementação de um sistema válido, de  Avaliação 

Institucional, no qual tanto Instituição quanto MEC (INEP/SESu/SETec; 

CAPES; SINAES/CONAES) estejam contemplados como agentes 

facilitadores do processo, apresenta-se o presente trabalho, que define, 

bem como regulamenta, todos os critérios e variáveis que formam o 

Projeto de Avaliação Institucional da FATEC-PR. 

 

5.1 . JUSTIFICATIVA 

 

 Toda instituição de ensino superior que pretenda consolidar-se como 

propositora de um trabalho educacional de qualidade para com a sociedade em 

geral deve agir prontamente na direção de um processo seguro de monitoramento 

das suas condições gerais de atuação. Este senso de responsabilidade social, de se 

oferecer à sociedade serviços educacionais de alta qualidade, que vise ao 

desenvolvimento local, regional e nacional, em nada surtirá efeito, se desamparado 

de uma consciência plena que impulsione e estimule a instituição como um todo à 

prática da avaliação permanente. 

 A FATEC-PR enquadra-se neste contexto, assegurando aos seus atores e à 

sociedade um desempenho tal, que mereça destaque e que lhe permita manter-se 

como agente produtor e multiplicador do conhecimento, formador de opiniões, bem 

como de profissionais qualificados e que possa interagir com a comunidade através 

de ações educativas extensivas e também pelos resultados de pesquisa acadêmicas 

e científicas que venha desenvolver. 

 Outro fator a ser considerado para a justificativa de elaboração e 

implementação deste Projeto de Avaliação Institucional é o fato de que a legislação 

educacional brasileira tem estabelecido normas de ação avaliativa da educação 
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superior, conforme regulamentos a seguir identificados: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96); 

 Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; 

 Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004; 

 Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004; 

 Portaria nº 107, de 22 de julho de 2004; 

 Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; 

entre outros. 

Deve-se atentar ainda para o fato de que a instituição tem elaborado um 

planejamento estratégico de médio e longo prazo, no qual faz constar suas 

intenções de desenvolvimento e ampliação dos seus horizontes. Neste documento 

(Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI), encontram-se descritas as propostas 

da FATEC-PR para os próximos cinco anos. 

Desta forma, há que se considerar mais este fator quando se almeja galgar, 

numa escala ascendente, posicionamentos mais consolidados no árduo campo da 

educação. Se pretende-se ampliar o raio de ação da IES, através da oferta de novos 

cursos, do aumento do número de alunos, da intensificação das propostas de 

pesquisa e extensão, enfim, de uma maior abrangência de suas ações a cada ano, 

há um preço a ser pago, há um esforço extra a ser realizado: a elevação e 

manutenção dos níveis de qualidade. 

Assim sendo, um plano de avaliação e aferimento destes níveis faz-se 

indispensável, como sendo um item integrante e jamais dissociável do próprio 

planejamento estratégico institucional, aqui denominado PDI. 

 Ressalte-se ainda como fator positivo de construção, elevação e manutenção 

dos níveis de qualidade, o salutar critério adotado pelo Ministério da Educação, nos 

casos de avaliação institucional (interna e externa) em que sejam detectadas 

condições insuficientes na IES para atuação na educação superior:  

 
[…] 
Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de 
um protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de 
educação superior e o Ministério da Educação... processos e ações a 
serem adotados pela IES com vistas à superação das dificuldades 
detectadas... a indicação de prazos e metas para o cumprimento de 
ações expressamente definidas 
[...]. (Lei nº 10.861/04). 
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 Ora, fica explicitamente estabelecido que a manutenção da escola no 

“mercado”, bem como de seu recredenciamento no próprio sistema federal de 

ensino está condicionada à conquista de resultados satisfatórios no processo de 

avaliação institucional. 

 Conclui-se que a implementação do presente Projeto e Avaliação Institucional 

é imprescindível para que sejam consolidados os propósitos educacionais da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR, bem como o desenvolvimento 

social a que se propôs. 

 A seguir, descreve-se a roteirização do processo de autoavaliação da FATEC-

PR, como sendo seu projeto de avaliação interna no qual contemplam-se as etapas 

e mecanismos de todo procedimento. 

 

5.2 MÓDULO DE AÇÕES PRELIMINARES 

 

 Neste módulo, são indicadas as ações introdutórias da ação avaliativa 

institucional, em que estejam contempladas as variáveis fundamentais que permitam 

a legitimidade e sustentação do processo. 

 

5.2.1 Diagnóstico Institucional 

 

Os indicadores apresentados a seguir visam oferecer um panorama do ponto 

de vista quantitativo da situação dos cursos e da instituição. Têm importância 

considerável, a partir da compreensão de que avaliar implica, necessariamente, na 

utilização de indicadores relevantes que, além de auxiliarem no diagnóstico, possam 

subsidiar no processo de tomada de decisões: 

 Quantidade de Cursos; 

 Quantidade de Alunos por Curso; 

 Quantidades de Alunos por sexo e por Faixa Etária em cada Curso; 

 Quantidade de Alunos Diplomados por Curso; 

 Taxas de Evasão Geral e por Curso; 

 Taxas de Ociosidade Geral e por Curso; 

 Taxa de Sucesso (Formados/Vagas); 

 Médias do Desempenho Discente por Curso; 
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 Relação Candidato/Vaga dos 03 últimos Processos Seletivos por Curso; 

 Quantidade de Matrículas nos últimos 03 Processos Seletivos por Curso; 

 Quantidade de Docentes; 

 Relação Docentes/Cursos; 

 Quantidade de Docentes por Titulação; 

 Quantidade de Docentes por Carga Horária na IES e nos Cursos; 

 Relação Alunos/Docente na IES; 

 Relação Alunos/Docente em cada Curso; 

 IED - Índice de Estabilidade Docente; 

 IPCD - Índice de Produção Científica Docente; 

 Quantidade de Funcionários Técnico-administrativos; 

 Quantidade de Funcionários Técnico-administrativos por Escolaridade; 

 Relação Alunos/Funcionário Técnico-administrativo; 

 Novos cursos a serem criados na Graduação (perspectiva de 5 anos); 

 Novos Cursos a serem criados na Pós-graduação (perspectiva de 5 anos); 

 Quantidade de cursos de Pós-graduação; 

 Quantidade de alunos na Pós-graduação; 

 Relação Alunos/Docente na Pós-graduação; 

 Índice de Titulação (mestrado/doutorado) na Pós-graduação; 

 Taxa de Sucesso na Pós-graduação (Formados/Vagas); 

 Quantidade de Atividades de Extensão por curso e por ano (últimos 2 

anos); 

 Quantidade de Bolsas para Iniciação Científica; 

 Quantidade de Trabalhos Finais na Iniciação Científica. 

 

5.2.2 Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da  FATEC-PR 

  

Desde 2006, a FATEC-PR já tem definida sua Comissão Própria de 

Avaliação, conforme Portarias da Direção Geral, dotando-a das prerrogativas legais 

estabelecidas pela legislação educacional vigente. 

A Comissão Própria de Avaliação-CPA, da FATEC-PR, tem como finalidade 

principal avaliar o desempenho institucional, todo processo de ensino, aprendizagem 
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e construção do conhecimento, e a responsabilidade social envolvida. Seu objetivo é 

garantir o caráter franco e público de todo o processo avaliativo pelo que passar a 

instituição, respeitando a identidade e a diversidade dos cursos que oferece e 

promovendo a participação de todos os atores envolvidos neste amplo processo 

educacional: corpo discente, docente e técnico administrativo, bem como 

representatividade também da sociedade civil organizada, sendo foco de atuação, a 

análise integral e integrada as dez dimensões previstas na lei do SINAES. 

As 10 (dez) dimensões consideradas na autoavaliação da FATEC-PR são as 

seguintes: 

1) A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

2) A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; 

3) A responsabilidade social da instituição; 

4) A comunicação com a sociedade; 

5) As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo; 

6) Organização e gestão da instituição; 

7) Infraestrutura física; 

8) Planejamento e avaliação; 

9) Políticas de atendimento aos estudantes; 

10)  Sustentabilidade financeira. 

 

5.2.3 Missão da CPA da FATEC-PR 

 

“Coordenar o processo de autoavaliação do desempenho institucional, de 

maneira independente, tratando com responsabilidade os resultados obtidos, no 

sentido de propor as soluções cabíveis aos problemas e participar efetivamente no 

desenvolvimento global da instituição.” 

 

5.2.4 Objetivos da CPA da FATEC-PR 

 

Os objetivos da CPA da FATEC-PR são os seguintes: 

 assumir a responsabilidade pela condução dos procedimentos de 

avaliação interna da FATEC-PR, pela sistematização e pela prestação das 

informações solicitadas pela CONAES; 
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 atuar de maneira autônoma em relação aos conselhos superiores da 

instituição e demais órgãos colegiados existentes na mesma; 

 estimular e proporcionar meios para a participação de todos os segmentos 

da instituição, bem como da sociedade civil organizada; 

 elaborar os mecanismos a serem implementados no processo avaliativo, 

bem como suas formas de tabulação e aproveitamentos dos resultados 

obtidos; 

 cumprir e fazer cumprir o regulamento próprio do sistema de avaliação 

institucional da FATEC-PR. 

 

5.2.5 Instrumentos de constituição e regulamentação da CPA da FATEC-PR 

 

A seguir, descrevem-se os instrumentos normativos de constituição e 

regulamentação da CPA da FATEC-PR, desde 2006: 
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Figura 13 – Primeira constituição da CPA, em 2006. 
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Figura 14 – Constituição da CPA em outubro de 2006. 



 382 

 
 

Figura 15 - Aprovação do regulamento da CPA em 2006. 
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Figura 16 – Aprovação do Plano de Avaliação Institucional em 2006. 
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5.2.6 Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da FATEC-PR 
 
A seguir está mostrado o Regulamento da CPA da FATEC-PR. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação, adiante denominada somente CPA, 

prevista no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e criada pela 
Resolução Direção - FATEC-PR nº 01/06, rege-se pelo presente 
Regulamento e pela legislação e normas vigentes para o Sistema Federal 
de Ensino.  

 
Art. 2º A CPA integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-

SINAES e compõe o sistema de avaliação institucional da FATEC-PR. 
  

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 3º A CPA tem a seguinte composição: 

I – coordenador da CPA, que a preside; 
II – coordenador adjunto da CPA; 
III – dois representantes do corpo docente; 
IV – um representante do corpo discente; 
V – um representante do corpo técnico-administrativo; 
VI – um representante da sociedade civil organizada. 

§ 1º Os representantes previstos nos incisos I, II e VI são escolhidos e designados 
pelo Diretor. 

§ 2º Os representantes que integram a CPA têm mandato de um ano, permitida a 
recondução. 

 
Art. 4º O Coordenador, em sua ausência, é substituído na presidência da CPA, pelo 

Coordenador adjunto. 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 5º  A CPA compete a condução dos processos internos de avaliação da FATEC-

PR, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 
INEP, com as seguintes atribuições:  
I - propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos da 

avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
II - estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos 

internos de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e 
encaminhar recomendações à direção superior da FATEC-PR; 
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III – acompanhar permanentemente o Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI, propondo alterações ou correções, quando for o 
caso; 

IV – acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério 
da Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos 
institucionais e dos cursos ministrados pela FATEC-PR; 

V - formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido 
pela FATEC-PR, em parceria com a Direção Geral, com base nas 
análises e recomendações produzidas nos processos internos de 
avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação; 

VI - articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES 
integrantes do Sistema Federal de Ensino e com a Comissão Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (CONAES), visando a estabelecer 
ações e critérios comuns de avaliação, observado o perfil institucional 
da FATEC-PR;  

VII – submeter, até o mês de Fevereiro, à aprovação da Direção Geral, o 
relatório de atividades do ano findo; 

VIII - realizar reuniões ordinárias trimestrais e extraordinárias, convocadas 
pelo(a) Coordenador(a) da CPA.  

Parágrafo único: Cabe a CPA, ainda:  
I - acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação da FATEC-PR, realizada mediante aplicação do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

II – realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos 
cursos de graduação participantes do ENADE, em confronto com o 
desempenho demonstrado pelos mesmos no processo regular de 
avaliação da aprendizagem.  

 
Art. 6º Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio 

operacional e logístico da Direção Geral e com os recursos orçamentários 
alocados no orçamento anual.  

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO INTERNA 
 

Art. 7º A CPA deve observar o caráter público de todos os procedimentos, dados e 
resultados dos processos avaliativos, levando em consideração, em suas 
atividades:  
I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional;  
II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 
para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 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 técnico-
administrativo, 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 - infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação;  

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional;  

IX - políticas de atendimento aos estudantes;  
X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 8º A CPA será instalada no prazo máximo de um dia, a contar da data de 

aprovação deste Regulamento, cabendo ao Diretor da FATEC-PR tomar as 
providências necessárias ao cumprimento deste artigo. 

 
Art. 9º Os relatórios da CPA devem ser submetidos, previamente, à deliberação da 

Coordenação da CPA e da Direção Geral da FATEC-PR.  
 

Art. 10. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ano a ano, conforme a necessidade foi sendo atualizada a constituição da 

CPA, em função de saída de alguns componentes da IES. 

 

 

 

 

 

5.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

  

O programa de avaliação institucional da FATEC-PR está concebido a partir 

do enfoque geral voltado para a comunidade acadêmica e geral, bem como para o 

Ministério da Educação, enquanto agente regulador da educação superior brasileira.  

Assim, as abordagens previstas visam esclarecer de modo pleno, todos os aspectos 

institucionais do ponto de vista quantitativo e qualitativo, com vistas ao 
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monitoramento permanente do desempenho da instituição como um todo e de suas 

interferências no desenvolvimento da comunidade em geral. 

 
ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO 
Projetos 

Pedagógicos 
Docentes 
Discentes 

Pós-graduação 
Outras Ações 

   

 
RECURSOS 
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Figura 18 – Enfoque Geral da Avaliação Institucional da FATEC-PR. 

 
5.4 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

5.4.1 Objetivo Geral 

 

“Implantar na Faculdade de Tecnologia de Curitiba um processo de 

acompanhamento do desempenho institucional, que subsidie de modo pleno a 

gestão pedagógica e administrativa rumo à potencialização e desenvolvimento do 

todo institucional.” 

  

5.4.2 Objetivos Específicos 

 definir programa de Avaliação Institucional pautado nos princípios do 

Programa de Avaliação Institucional das Instituições de Ensino 
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Superior Brasileiras e nos princípios norteadores da FATEC-PR 

(Missão). 

 conscientizar e sensibilizar a comunidade acadêmica para que o 

processo de avaliação seja sinônimo de ensino/aprendizagem e da 

gestão escolar. 

 firmar valores que conduzam à permanente e sistemática melhoria de 

qualidade do ensino/aprendizagem e da gestão escolar, tendo como 

base os interesses de docentes, discentes, técnico-administrativos e 

sociedade em geral, nas áreas de atuação da FATEC-PR. 

 promover meios de sensibilização e motivação, para o avanço 

otimizado do processo de avaliação da FATEC-PR. 

 realizar diagnóstico institucional e avaliação interna da FATEC-PR: 

 definir e validar instrumentos de coletas de dados para diagnóstico 

e avaliação interna; 

 coletar, analisar, interpretar e registrar, de forma permanente e 

sistemática, a opinião da comunidade acadêmica sobre o 

ensino/aprendizagem, a infraestrutura, a gestão escolar e a 

autoavaliação de docentes e discentes sobre o processo didático-

pedagógico, na graduação e, quando for o caso, na pós-graduação; 

 coletar, analisar, interpretar e registrar dados sobre egressos; 

 coletar, analisar, interpretar e registrar dados sobre evasão. 

 realizar a avaliação externa, com a efetiva participação da 

comunidade, bem como contribuir de forma plena e aberta para que o 

processo de avaliações externas oriundas do Ministério da Educação 

(Comissões Verificadoras, CAPES e ENADE) seja totalmente atendido. 

 sintetizar os resultados das avaliações interna e externa. 

 recomendar metas e ações futuras com vistas à melhoria da qualidade 

do processo ensino/aprendizagem e da gestão escolar. 

 subsidiar o planejamento estratégico e a gestão da FATEC-PR. 

 divulgar os resultados das avaliações. 

 avaliar o Projeto de Avaliação Institucional. 

 reavaliar o processo de Avaliação Institucional. 
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5.4.3 Método 

 

O processo de avaliação da FATEC-PR é desenvolvido através de uma 

abordagem predominantemente qualitativa, porém, busca-se a conjugação dos 

benefícios desta, com os da abordagem quantitativa, por meio de consulta e análise 

de dados secundários existentes na instituição. São utilizados documentos e 

informações que permitem comparar e/ou ampliar as conclusões ou inferências 

obtidas na abordagem qualitativa.  

A avaliação é interna e externa. O universo da avaliação interna é composto 

por coordenadores, docentes, técnico-administrativos e discentes; o da avaliação 

externa é constituído por ex-alunos. Tanto a avaliação interna quanto a externa 

abrange o nível do indivíduo, da equipe e da instituição. 

Os temas propostos para discussão englobam o ensino, a pesquisa, a 

extensão e a gestão e têm como foco inicial o cumprimento das metas planejadas 

coletivamente. A ênfase que lhes é dada, porém, varia conforme a grau de 

relevância e abrangência das realizações cotidianas da área em questão, ou seja, a 

área do ensino, por exemplo, requer maior ênfase, por contar com uma maior massa 

de atividades no dia-a-dia da instituição. 

Os dados secundários apresentados devem dizer respeito a indicadores 

quantitativos disponíveis na instituição sobre o perfil das áreas avaliadas.  

Um ponto de partida para o sucesso do processo de avaliação é a 

homogeneidade de entendimento da terminologia utilizada. Assim, procura-se, a 

seguir, apresentar os conceitos dos termos básicos utilizados. 

 Como forma de sistematizar os trabalhos de Avaliação Institucional da 

FATEC-PR, descrevem-se, a seguir, os componentes básicos do processo, como 

sendo aqueles fatores integrantes do sistema, que fornecem os subsídios 

necessários para que se complete o circuito avaliativo. Estes integrantes indicam, 

em suas peculiaridades, o método a ser implementado para que todo processo 

concorra para a efetiva realização do Projeto de Avaliação Institucional: 
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5.4.4 Os Agentes  do Processo Avaliativo 

 

 Na concepção de que a Avaliação Institucional deve envolver diversos atores, 

dos quais flua uma vital multiplicidade de perspectivas, a FATEC-PR aponta como 

integrantes deste processo as seguintes pessoas, órgãos e colegiados: 

 MEC-SESu/SETec 

 Participante direto do processo de avaliação institucional, quando da 

apreciação de projetos de autorização de cursos, quer internamente, 

pela análise documental, quer in loco, pela visita de inspeção das 

condições de oferta. 

 MEC-INEP 

 Da mesma forma, avalia a instituição em seus processos de 

reconhecimento de cursos e pela verificação da aprendizagem 

discente, quando da aplicação do ENADE. 

 MEC-CAPES 

 Neste caso, cabe a verificação da qualificação ou não de cursos de 

pós-graduação stricto sensu perante o sistema de ensino. As IES 

podem consultar neste órgão a validade ou não de diplomas de pós-

graduação stricto sensu, quando da contratação e/ou manutenção de 

professores em seu quadro docente. Isto reflete diretamente na 

manutenção da qualidade de ensino, haja visto serem indicados os 

cursos regularmente reconhecidos no Brasil. 

 MEC-CONAES/SINAES 

 A participação destes órgãos está diretamente relacionada ao 

processo de avaliação institucional, na medida em que supervisionam 

e coordenam todo processo em nível nacional. À CONAES cabe o 

papel de estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o processo 

de avaliação da educação superior. 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 A Comissão Própria de Avaliação, como órgão de representação 

acadêmica e como parte integrante do SINAES, tem como prerrogativa 

principal, a elaboração, o desenvolvimento e a implementação da 

avaliação institucional na sua respectiva IES. A CPA mantém o vínculo 
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entre o processo local de avaliação institucional e o todo do sistema de 

avaliação no Brasil. Em sua composição, devem estar representadas 

várias classes, dentre as quais, o corpo docente, o corpo discente, os 

técnico-administrativos e a sociedade civil organizada, entre outros. 

 MANTENEDORA 

 Participante do processo, através: a) da opinião direta; b)  do processo 

de tomada de decisão relacionado à manutenção da qualidade; c) dos 

investimentos em melhorias e e) através das respostas dadas nos 

instrumentos de coleta de dados (questionários e entrevistas). 

 DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO 

 Da mesma forma, participam diretamente, através das respostas nos 

instrumentos de coleta de dados (questionários e entrevistas) e pelo 

processo de tomada de decisão nos casos relacionados à manutenção 

da qualidade. 

 PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 Participa diretamente através da manifestação aberta de opiniões e 

pelas respostas nos instrumentos de coleta de dados. 

 DISCENTES 

 Participam diretamente através da manifestação aberta de opiniões e 

pelas respostas nos instrumentos de coleta de dados. 

 PROFESSORES 

 Participam diretamente através da manifestação aberta de opiniões e 

pelas respostas nos instrumentos de coleta de dados. 

 SOCIEDADE 

 Participa diretamente através da manifestação aberta de opiniões e 

pelas respostas nos instrumentos de coleta de dados. 

 EGRESSOS 

 Participam diretamente através da manifestação aberta de opiniões e 

pelas respostas nos instrumentos de coleta de dados. 

 

5.4.5 A Periodicidade do Processo de Autoavaliação 

  

Fica estabelecida a periodicidade semestral para aplicação dos instrumentos 
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de autoavaliação da FATEC-PR ou o cumprimento das determinações da CONAES 

quanto às datas que sejam instituídas por legislação própria. 

 As datas previstas para as atividades gerais do sistema de autoavaliação da 

FATEC-PR (reuniões da CPA, realização da avaliação institucional interna, etc.), 

encontram-se indicadas no calendário acadêmico anual e podem ser ajustadas, 

dependendo da necessidade operacional. 

 

5.4.6 Os Instrumentos para Coleta de Informações 

 

 No processo de avaliação institucional da FATEC-PR, diversas são as formas 

de coleta de dados implementadas. A partir de 2017, no momento da autoavaliação, 

a IES retornou de questionários fechados e abertos que eram aplicados na 

comunidade acadêmica e fora dela, sob a forma de formulário em papel. 

 

5.4.7 Atendimento aos Requisitos da Autoavaliação 

 

A CPA da FATEC-PR tem buscado atender aos requisitos necessários para a 

a implementação da autoavaliação na IES. 

A seguir estão mostrados os requisitos e como a FATEC-PR busca atendê-

los. 

 

5.4.7.1 Requisito: Existência de uma Equipe de Coordenação 

 

A autoavaliação na FATEC-PR tem sido coordenada pela CPA – Comissão 

Própria de Avaliação, desde que foi instituída em 2006. Esta comissão conta com 

total respaldo e independência com relação à mantenedora e seus componentes 

representam todas as áreas da IES. 

Sempre que necessário, a composição da CPA é ajustada em função da 

saída de alguns de seus componentes. A formalização da CPA é feita por meio de 

Portaria emitida pela Direção Geral da FATEC-PR e a composição está cadastrada 

e é mantida atualizada no Sistema e-MEC. 

 

5.4.7.2 Requisito: Participação dos Integrantes da Instituição 
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Todas as áreas da FATEC-PR, de um modo ou de outro, participaram na 

autoavaliação: 

- A direção geral, a direção acadêmica e a direção administrativa 

acompanham, sem interferir, a organização e execução do processo avaliativo e 

apoiam toda e qualquer ação da CPA; 

- A mantenedora da FATEC-PR, a ETC – Escola Tecnológica da Curitiba, têm 

sempre apoiado, quando necessário, quanto a disponibilizar recursos humanos, 

financeiros e físicos para o trabalho da CPA;  

- A área de informática, que atende às redes da FATEC-PR e que fornece o 

suporte aos laboratórios, tem apoiado na implementação e na operacionalização dos 

procedimentos informatizados, sempre que necessário; 

- A direção, a secretaria geral, os coordenadores de curso e o pessoal 

técnico-administrativo, participaram na disponibilização de informações para a 

elaboração da autoavaliação e para a elaboração do relatório, quando estas 

informações não podem ser obtidas por meio do preenchimento de questionários. 

 

5.4.7.3 Requisito: Compromisso Explícito Por Parte dos Dirigentes da IES 

 

Neste requisito, os dirigentes da FATEC-PR e da mantenedora ETC, 

imbuídos da necessidade da realização da autoavaliação, têm o compromisso com a 

realização das melhorias que se fizerem necessárias, para ajustar os pontos 

deficientes que venham a ser observados, em decorrência dos trabalhos da CPA. 

Todos os recursos necessários à CPA são disponibilizados: sala com 

computadores interligados na rede acadêmica; acesso a internet com banda larga; 

rede sem fio (wireless); sala de reunião e gabinetes de trabalho. 

 

5.4.7.4 Requisito: Informações Válidas e Confiáveis 

 

Para obter informações válidas e confiáveis, a CPA da FATEC-PR tem 

utilizado ferramentas informatizadas. Além do MsOffice (MsWord, Excel, Powerpoint) 

As respostas são informadas diretamente pelos respondentes em questionário e 

ficam registrados em arquivos, mantendo, assim, uma base histórica que pode ser 

consultada sempre que necessário. 
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Com relação as demais fontes de informações utilizadas, a CPA consulta os 

PPC – Projeto Pedagógico dos Cursos, o PDI – Projeto de Desenvolvimento 

Institucional, o Regimento Interno e os Regulamentos da FATEC-PR, bem como os 

demais documentos que se fizerem necessários. 

 

5.4.7.5 Requisito: Uso Efetivo dos Resultados 

 

Todos os resultados observados pela CPA têm sido usados para elaborar os 

relatórios e para propor os objetivos, as metas e as ações. E, passam a ser parte do 

compromisso da IES com as melhorias a serem implementadas. 

 

5.4.7.6 Metodologia Adotada na Autoavaliação da FATEC-PR 

 

A seguir estão descritos os principais aspectos metodológicos, adotados para 

realizar a autoavaliação na FATEC-PR. 

Conforme previsto no documento “Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior: orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das 

Instituições”, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), em 2004; as etapas do processo de avaliação interna (autoavaliação) são: 

- a preparação; 

- o desenvolvimento e; 

- a consolidação. 

É importante destacar que na autoavaliação têm sido consideradas as etapas 

previstas, conforme a seguir. 

 

5.4.7.7 Preparação 

 

5.4.7.7.1 Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FATEC-PR 

 

Conforme previsto na Lei 10.861 de 14/04/2004, a FATEC-PR instituiu uma 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), desde 2006, quando iniciou suas operações.  

Esta comissão está constituída por representantes dos segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, discentes, e funcionários) e da sociedade civil e 
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tem atuado de forma autônoma em relação à mantenedora, conselhos e órgãos 

colegiados da IES. 

Durante o período de 2006 a 2012, sempre que necessário, foi ajustada a 

composição da CPA da FATEC-PR, devido ao fato de alguns membros terem se 

desligado da IES e, por exemplo, no caso do representante dos discentes ter se 

formado.  

Atualmente (final de 2017), a CPA da FATEC-PR, está composta pelos 

membros listados a seguir. 

CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO: 

Prof. Rodrigo Medeiros Ribeiro, como Coordenador da CPA. 

Prof. Gustavo Hommerding Alt, como representante da coordenação de 

cursos. 

Prof. Fellipe Medeiros Veiga, como representante do corpo docente. 

Sr. Edenauer Schlichting, como representante do corpo discente. 

Sra. Marcia Mikovski, como representante do corpo técnico-

administrativo. 

Sr. Rogério Alexandre David Mortean, representante da sociedade civil. 

Ao desenvolver as tarefas que lhe são afetas, a CPA utiliza os procedimentos 

e instrumentos necessários e diversificados na autoavaliação para obter os dados e 

as informações confiáveis. 

Para isso, conta com o apoio do pessoal das áreas da IES, tal como a 

Secretaria Geral e o pessoal do suporte de informática da FATEC-PR. 

Ao considerar as dimensões previstas na legislação, a CPA têm buscado, 

sempre que possível, nos questionários aplicados, demonstrar os resultados 

estatísticos em conceitos representados em uma escala com 5 (cinco) níveis (Ótimo, 

Muito Bom, Bom, Regular, Ruim), para as dimensões no todo ou parte e, também 

tem adotado, conforme o caso, uma escala de notas de 1 (um) a 10 (dez) para os 

aspectos avaliados. Para a consolidação de resultados estatísticos tem feito uso de 

percentuais de aceitação dos quesitos avaliados pelos respondentes. 

Durante os trabalhos realizados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

foram realizadas reuniões e efetuados estudos da legislação educacional que trata 

sobre a avaliação. 

Os estudos e discussões em reuniões permitem normalizar o entendimento 
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da parte da legislação educacional que trata sobre o reconhecimento de cursos de 

graduação, a renovação de reconhecimento de cursos, o credenciamento e o 

recredenciamento de IES. 

Durante as reuniões foram feitas apresentações e debates sobre a legislação 

que trata sobre a avaliação e seus aspectos, de modo a sedimentar a cultura da 

avaliação na FATEC-PR. 

 

5.4.7.7.2 Planejamento da Autoavaliação 

 

Ao planejar a autoavaliação, a CPA levou em consideração: 

- os objetivos e as dimensões; 

- a estratégia da avaliação; 

- a metodologia a ser utilizada; 

- os recursos necessários; e 

- o calendário das ações avaliativas. 

 

5.4.7.7.3 Objetivos e dimensões considerados na autoavaliação 

 

Os principais objetivos da autoavaliação da FATEC-PR, são os previstos na 

legislação, ou seja: 

- Produzir conhecimentos para a IES e para o MEC; 

- Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas pela IES; 

- Identificar as causas dos problemas e deficiências da IES; 

- Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do 

corpo docente e técnico-administrativo; 

- Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais; 

- Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; 

- Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e 

produtos; 

- Prestar contas à sociedade; 

- Apoiar a tomada de decisão na IES para a implementação de melhorias; 



 397 

- Produzir relatórios brangentes e detalhados contendo análises, críticas e 

sugestões. 

Conforme previsto no Projeto de Avaliação Institucional, considerou-se avaliar 

as dez dimensões, citadas acima. 

 

5.4.7.7.4 Estratégia da avaliação 

 

Uma das estratégias da autoavaliação foi considerar o preconizado no 

documento ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ROTEIRO DA AUTOAVALIAÇÃO 

DAS INSTITUIÇÕES, disponível no site do INEP. 

 

 

5.4.7.7.5 Metodologia Utilizada 

 

A metodologia adotada pela CPA da FATEC-PR nas avaliações internas 

procurou, sempre, manter a aderência com os requisitos preconizados na legislação, 

adotando, no que foi aplicável, o método científico com uso de instrumentos de 

coleta que possibilitaram obter informações confiáveis, tanto na coleta, quanto na 

análise dos dados. 

Nos questionários informatizados, quando aplicável, foi considerada, nas 

questões, a escala de cinco níveis, tipo Likert, bem como as análises estatísticas 

pertinentes. 

Os resultados obtidos permitem verificar o grau de satisfação dos 

respondentes e identificar os pontos negativos a serem corrigidos.  

 

5.4.7.7.6 Fontes dos dados 

 

Para realizar a autoavaliação, a CPA considerou as seguintes fontes de 

dados: 

- Dados quantitativos da IES, constantes do Censo da Educação Superior 

alimentados no formulário eletrônico do MEC; 

- Resultados do ENADE, realizados pelo Curso de Tecnologia em Redes 

de Computadores; 
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- Dados obtidos por meio de questionários aplicados junto aos discentes, 

docentes e ao pessoal técnico-administrativo; 

- Dados obtidos em documentos existentes nas áreas da IES; 

- Dados de relatórios de avaliação elaborados pelas comissões do MEC 

para o reconhecimento dos cursos da FATEC-PR.  

Em todos os casos buscou-se realizar os trabalhos de forma integrada. 

 

5.4.7.7.7 Instrumentos de coleta de dados para cada dimensão avaliada 

 

As 10 (dez) dimensões preconizadas foram avaliadas e procurou-se utilizar 

instrumentos de coleta adequados para atender a confiabilidade das informações. 

Conforme a dimensão avaliada, para obter as informações não se aplicava o 

uso de questionários e, assim sendo, as mesmas foram buscadas em documentos 

existentes nas áreas da IES. 

As questões elaboradas para os questionários aplicados, sempre que 

aplicável, seguiram as orientações constantes nos manuais de avaliação, mais 

especificamente o manual de ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ROTEIRO DA 

AUTOAVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES, publicado pelo MEC em 2004. 

 

5.4.7.7.8 Ferramentas e técnicas utilizadas 

 

Para avaliar as 10 dimensões, a CPA utilizou, dentre outras, as seguintes 

ferramentas e técnicas: 

 Aplicações de questionários em meio eletrônico e formulários em papel; 

 Tabulação de dados em planilhas eletrônicas e em editores de texto; 

 Estudo e análise de documentos da IES (PDI, PPC - Projetos 

Pedagógicos, Relatórios, Atas de reunião, Manual de Regulamentos e 

Normas, Regimento Geral, e outros); e 

 Observação das rotinas operacionais nas áreas da IES. 

 

5.4.7.7.9 Ferramentas para a análise do IGC da FATEC-PR 

 

No relatório postado no e-MEC em março de 2012 e referente ao ano de 
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2011, para a análise da situação do IGC – Índice Geral de Cursos da FATEC-PR, 

que ficou na faixa 2, em decorrência do ENADE 2008 feito pelos alunos do Curso de 

Tecnologia em Redes de Computadores, foram realizadas reuniões da CPA e do 

CAS – Conselho de Administração Superior, e analisados os relatórios anteriores e 

as providências tomadas. Os resultados desta análise constam em item específico 

naquele relatório, na parte que tratava do desenvolvimento da avaliação. 

Em decorrência das ações propostas pela CPA, constantes no relatório de 

anterior e que foram implementadas pela IES, a FATEC-PR se saiu muito bem no 

resultado do ENADE 2011, recuperando o conceito 3 (três) no CPC – Conceito 

Preliminar de Cursos, no CC – Conceito de Curso e no IGC – Índice Geral de 

Cursos. 

Foram realizadas reuniões da CPA e do CAS – Conselho de Administração 

Superior e analisados os relatórios, os indicadores e as providências tomadas. Os 

resultados desta análise constam em item específico neste relatório. Atualmente a 

instituição possui NOTA 4 

 

5.4.7.7.10 Ferramentas e técnicas usadas para avaliar as dimensões 

 

Para avaliar cada dimensão foram considerados as ferramentas e técnicas, 

conforme a seguir descritas. 

Dimensão 1 – Análise da Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Nesta dimensão foram utilizadas as seguintes ferramentas e técnicas: 

- Estudo e análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional (2008-

2012); 

- Contatos com a Direção da IES; 

- Estudo e análise dos projetos pedagógico dos cursos ofertados; 

- Estudo dos regulamentos e instruções normativas da FATEC-PR; 

- Análise dos relatórios de autoavaliação anteriores. 

Dimensão 2 - A Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação, e 

Extensão, bem como as formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica; bolsas de pesquisa; monitoria e demais 

modalidades. 

Nesta dimensão foram utilizadas as seguintes ferramentas e técnicas: 
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- Estudo e análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional (2008-

2012); 

- Contatos com a Direção da IES; 

- Estudo e análise dos projetos pedagógico dos cursos ofertados; 

- Estudo dos regulamentos e instruções normativas da FATEC-PR; 

- Contatos com os coordenadores de curso; 

- Análise dos relatórios de autoavaliação anteriores. 

Dimensão 3 - Avaliação da Responsabilidade Social da Instituição. 

Foram utilizadas as seguintes ferramentas e técnicas : 

- Levantamento das ações realizadas (projetos de Extensão, projetos de 

Iniciação Científica, eventos, Visitas Técnicas, etc.); 

- Aplicação de questionários junto aos discentes; 

- Análise dos relatórios de autoavaliação anteriores. 

Dimensão 4 - Avaliação da Comunicação com a sociedade. 

Nesta dimensão foram utilizadas as seguintes ferramentas e técnicas: 

- Aplicação de questionários junto aos discentes; 

- Análise de materiais de divulgação de cursos e eventos; 

- Análise de publicações da FATEC-PR; 

- Análise do portal eletrônico da FATEC-PR. 

Dimensão 5 - Avaliação das políticas de pessoal, as carreiras do corpo 

docentes e do corpo técnico-administrativo. 

Nesta dimensão foram utilizadas as seguintes técnicas e ferramentas: 

- Estudo dos regulamentos e normas referentes à política de qualificação 

docente; política de capacitação do pessoal técnico-administrativo; e plano de 

cargos, salários e carreira docente da FATEC-PR; 

- Participação em reuniões pedagógicas onde foram disponibilizadas as 

informações para os docentes. 

Dimensão 6 - Avaliação da organização e gestão da IES, compreendendo o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia 

e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios. 

Para avaliar esta dimensão foram utilizadas as seguintes técnicas e 

ferramentas: 
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- Estudo e análise do Regimento Interno e Regulamentos e Normas da 

FATEC-PR; 

- Estudo de documentos e atas de reuniões do CAS, do NDE, e 

Colegiados. 

Dimensão 7 - Avaliação da infraestrutura física para Ensino e Pesquisa; 

Biblioteca; Recursos de informação e comunicação. 

- Na avaliação desta dimensão foram utilizadas as seguintes 

ferramentas e técnicas: 

- Aplicação de questionários junto aos discentes, docentes e pessoal 

técnico-administrativo; 

- Análise de documentos internos da IES; 

- Análise dos relatórios de autoavaliação anteriores. 

Dimensão 8 - Avaliação do planejamento e autoavaliação (processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional). 

- Na avaliação desta dimensão foram utilizadas as seguintes 

técnicas e ferramentas: 

- Aplicação de pergunta específica junto aos discentes e junto aos 

docentes, abordando sobre a forma de avaliação; 

- Análise crítica do processo avaliativo em reuniões da CPA; 

- Análise dos relatórios de autoavaliação anteriores. 

Dimensão 9 - Avaliação das Políticas de atendimento aos estudantes. 

Ao avaliar esta dimensão foi utilizado um questionário junto aos discentes e 

analisados os regulamentos e normas da FATEC-PR. 

A Avaliação dos Cursos de Graduação, envolvendo: condições de ensino. 

Para avaliar as condições de ensino dos cursos superiores, foram usadas as 

técnicas e ferramentas listadas a seguir: 

 

CONDIÇÕES DE ENSINO FERRAMENTAS E TÉCNICAS USADAS NA 
AUTOAVALIAÇÃO 

Organização didático-pedagógica. Análise dos projetos pedagógicos. 
Contatos com coordenadores. 
Estudo de documentos. 
Estudo de relatórios de avaliação. 

Corpo docente (titulação, regime de 
trabalho, carga horária, produção 
intelectual). 

Análise do curriculum lates. 
Verificação da pasta de docentes. 
Análise de documentos. 
Aplicação de questionários junto aos discentes. 

Desempenho das coordenações. Aplicação de questionário junto aos discentes. 
Análise de documentos. 
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Contatos com direção e coordenações. 

Desempenho do corpo discente (acesso, 
matrículas, desempenho, evasão, 
diplomação). 

Estudo dos dados do ENADE e do Censo 
Superior. 
Análise de regulamentos e normas. 
Dados da Secretaria Geral 

Corpo técnico administrativo 
(capacitação, escolaridade, 
relacionamento, comunicação, etc.). 

Análise de Regulamentos e Normas. 
Aplicação de questionários junto aos discentes. 
Estudo de documentos. 
Entrevista e ou contatos com o pessoal técnico-
administrativo. 

Atendimentos aos discentes e docentes.. Aplicação de questionários junto aos discentes. 
Entrevista e ou contatos com a direção. 
Verificação da documentação na área. 

Serviços à Comunidade. Análise de documentos e entrevistas e/ou 
contatos com a direção e coordenações. 
Análise de documentos de projetos 

Produção Científica. Análise de documentos (Revista Tecnológica da 
FATEC-PR, Anais da Semana Tecnológica da 
FATEC-PR, Projetos de extensão, Projetos de 
Iniciação Científica e de Pesquisa, etc.). 

Infraestrutura. Aplicação de questionários junto aos discentes. 
Verificação in loco. 
Estudo de documentos. 

Quadro 34 - Ferramentas e técnicas utilizadas na avaliação das condições de ensino. 

 

Dimensão 10 - Avaliação da sustentabilidade financeira. 

Para avaliar esta dimensão foi realizada reunião e contatos com os diretores 

da IES e da mantenedora e foram analisados os documentos pertinentes. 

 

5.4.7.7.11 Uso da informática 

 

A partir do segundo semestre de 2017, a sistemática de coleta, análise, 

interpretação e consolidação dos dados utilizou a aplicação em papel. 

Também têm sido utilizados editores de texto e planilhas eletrônicas, tais 

como o MsWord®, o Excel®  e o PowerPoint® da Microsoft™. 

O uso da tecnologia de informação (TI) tem sido aplicado para: 

- Elaboração de instrumentos de coleta (questionários); 

- Aplicações de questionários; 

- Análise dos resultados; 

- Elaboração de gráficos estatísticos; 

- Elaboração de tabelas estatísticas; 

- Elaboração de relatórios. 

 Assim, com o uso da informatização está sendo mantida uma 

base de dados em meio magnético, com os dados das avaliações realizadas e que 
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podem servir de subsídios para avaliações posteriores e pesquisas futuras. 

 

 

5.4.7.7.12 Sensibilização  

 

 Para sensibilizar a comunidade acadêmica, a coordenação da CPA realizou 

reuniões com seus integrantes e fez contatos com as áreas (Secretaria Geral, 

Direção e Coordenadores de Curso e participou com os docentes nas reuniões 

pedagógicas de início e final de semestre), onde foi destacada a importância da 

avaliação institucional. Nestas reuniões foram divulgados os resultados e as ações 

realizadas pela alta administração da IES e da mantenedora. 

Nas reuniões do Conselho de Administração Superior (CAS), a avaliação 

interna e seus resultados têm sido comentados e apresentados e estas ações estão 

registradas nas atas da CPA, do NDE e do CAS. 

A direção da IES também participa destes trabalhos, destacando a 

importância da avaliação e solicitando o apoio de todos aos trabalhos da CPA. 

Nas reuniões em que participa o Coordenador da CPA têm sido dada a 

palavra para a Coordenação da CPA, para apresentar os resultados e as 

informações a respeito da importância dos resultados e das ações realizadas. 

Os relatórios, com os resultados das avaliações de cada docente, têm sido 

passados para cada professor nas reuniões pedagógicas. Isto permite que o 

docente identifique os pontos onde pode melhorar a qualidade e o seu desempenho. 

Nos casos mais destacados, também, têm sido feitas as recomendações 

individuais para cada docente. 

Nas auto avaliações, realizadas a cada semestre, antes da aplicação dos 

questionários, a CPA da FATEC-PR tem buscado sensibilizar para a importância da 

participação na avaliação. A coordenação e membros da CPA passam nas salas de 

aula, destacando a importância e incentivando a participação dos discentes.  

 Nas atas das reuniões pedagógicas e reuniões do CAS – Conselho de 

Administração Superior têm sido registrado os assuntos referentes às avaliações e 

as divulgações realizadas. 
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5.4.7.7.13 Recursos usados na autoavaliação 

 

5.4.7.7.13.1 Recursos humanos 

 

Para o desenvolvimento do processo de autoavaliação, a CPA da FATEC-PR 

conta com a atuação das pessoas que constituem a comissão. 

A área de suporte de informática disponibiliza os profissionais que forem 

necessários para preparar os laboratórios de informática e o pessoal técnico-

administrativo tem apoiado, sempre que necessário. Durante o desenvolvimento dos 

trabalhos na autoavaliação, tem ocorrido a participação e o apoio dos diretores, dos 

coordenadores de curso, dos docentes, dos discentes e do pessoal técnico-

administrativo. Este apoio ocorre na sua área de atuação, disponibilizando 

informações e participando onde aplicável. 

Os coordenadores de cursos têm participado na proposição de questões e 

apoio na revisão do questionário da CPA.  

Durante as reuniões pedagógicas, os docentes também comentam sobre o 

processo da autoavaliação. 

Os discentes participaram de modo voluntário na autoavaliação, respondendo 

com seriedade e motivados os questionários disponibilizados no laboratório de 

informática. 

 

5.4.7.7.13.2 Recursos materiais e equipamentos 

 

Para as avaliações, os seguintes materiais e equipamentos têm sido 

utilizados pela CPA da FATEC-PR: 

- 01 sala dedicada aos trabalhos da CPA, contendo: 

- mesas de trabalho; 

- cadeiras em quantidade suficiente; 

- material de consumo; 

- 01 sala de aula para realizar as reuniões, quando necessário, para as 

apresentações; 

- 01 arquivo de aço com gavetas para pastas suspensas; 

- 01 microcomputador em rede, para uso administrativo na coordenação da 
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CPA para apoiar a elaboração de análises e relatórios; 

- 01 impressora, compartilhada em rede; 

- 01 projetor multimídia. 

 Outro instrumento relevante no processo de autoavaliação é a disponibilidade 

de uma central de ouvidoria, quer física, quer virtual (telefonia e Internet), 

implantadas pela Instituição como sendo mais um agente de coleta de informações 

institucionais. Neste mecanismo, a participação de todos é estimulada, sendo uma 

forma de valorar ainda mais as pessoas envolvidas na instituição, como forma de 

manifestarem suas opiniões quanto ao desempenho da mesma. 

Os instrumentos de autoavaliação (questionários) são direcionados, também, 

aos egressos de uma forma geral, para que sejam medidas aí, as reais 

potencialidades da FATEC-PR enquanto agente participativo na melhoria da 

qualidade de vida da sociedade local e regional. 

A FATEC-PR fornece toda logística envolvida no processo de autoavaliação, 

disponibilizando, para isto, todo material impresso, computadores, impressoras e 

demais recursos que se fazem necessários. 

 

5.4.7.7.13.3 Modelos de Atividades de Sensibilização 

 

A seguir, apresentam-se algumas dinâmicas realizadas para a consecução da 

sensibilização dos atores envolvidos no processo de autoavaliação da FATEC-PR: 

 

a) Reuniões Administrativas (Reuniões do CAS e Reuniões Operacionais)  

 Objetivos 

- envolver dirigentes e técnico-administrativos da instituição no processo 

avaliativo; 

- repassar a estes atores a relevância do processo avaliativo não só como 

fator de cumprimento das prerrogativas legais, mas também como meio de 

diagnóstico institucional; 

- internalizar nestas pessoas a relevância do processo auto-avaliativo como 

meio de aprimoramento pessoal e coletivo e conseqüente desenvolvimento 

integral de pessoas, setores, colegiados, cursos e instituição como um todo. 

- definir critérios gerais para implementação do processo; 



 406 

- definir ações quanto à disponibilidade dos recursos e de toda logística 

necessária para a implementação do processo. 

 Método 

- A CPA-FATEC-PR agenda as reuniões que se fizerem necessárias e 

convida os dirigentes a participarem, quando for o caso de apresentação dos 

relatórios da CPA.  

-A CPA conduz a reunião apresentando todos os aspectos a serem 

abordados na autoavaliação institucional.  

-Para cada reunião é elaborada ata e são determinadas as ações seqüenciais 

a serem realizadas para implementação do processo.  

-Os dirigentes são informados das ações seqüenciais e do avanço do 

processo rumo à implementação do plano de avaliação institucional. 

 Fundamentação 

-Os dirigentes são indispensáveis ao processo, haja visto serem os maiores 

interessados no levantamento do diagnóstico institucional. 

-Os dirigentes são as pessoas encarregadas das decisões estratégicas e 

táticas da instituição. 

-Os dirigentes designarão pessoas e demais recursos para o avanço dos 

trabalhos. 

-São atendidas algumas das prescrições normativas do Ministério da 

Educação, que recomenda a ampla participação no processo. 

 Participantes 

-Direção Geral; Direção Administrativo-financeira; Direção acadêmica; 

Representante da Mantenedora; Funcionários Técnico-administrativos; 

Representantes da Comunidade; Membros da CPA.  

 

b) Reuniões Acadêmicas (realizadas na Semana Pedagógica) 

 Objetivos 

-envolver coordenadores, professores e alunos da instituição no processo 

avaliativo; 
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-internalizar nestes colaboradores e parceiros, a relevância do processo auto-

avaliativo como meio de aprimoramento pessoal e coletivo e conseqüente 

desenvolvimento integral de pessoas, setores, colegiados (NDE), cursos e 

instituição como um todo. 

 Método 

-A CPA-FATEC-PR agenda as reuniões que se fizerem necessárias e convida 

coordenadores, professores e representantes de alunos a participarem.  

-A CPA conduz a reunião apresentando todos os aspectos a serem 

abordados na autoavaliação institucional. 

-Para cada reunião é elaborada ata e são determinadas as ações seqüenciais 

a serem realizadas para implementação do processo.  

-Os participantes são informados das ações seqüenciais e do avanço do 

processo rumo à implementação do plano de avaliação institucional. 

-brain storm para sugestões quanto aos critérios gerais para implementação 

do processo; 

-brain storm para sugestões quanto à elaboração dos mecanismos de 

levantamento de dados e seus devidos tratamentos. 

 Fundamentação 

-Alunos, professores e coordenadores são indispensáveis ao processo, haja 

visto serem os atores principais da linha de frente da instituição. 

-Estes atores são os que vivenciam com maior intensidade os momentos 

educacionais propriamente ditos, interagindo constantemente entre si e com 

os recursos infraestruturais da instituição (salas de aula, biblioteca, 

laboratórios, etc.) 

-Compõem os maiores grupos internos de pessoas, tendo, portanto, a maior 

representatividade institucional em termos de vivência educacional diária na 

FATEC-PR. 

-São atendidas algumas das prescrições normativas do Ministério da 

Educação, que recomenda a ampla participação no processo. 

 Participantes 

-Direção Acadêmica; Coordenadores de Cursos; todo Corpo Docente; 

Representantes de Turmas de todos os Cursos; Membros da CPA. 
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c) Seminários (normalmente sob a forma de apresentações na Semana 

Pedagógica) 

 Objetivos 

-ampliar o raio de visão quanto aos conceitos fundamentais de um processo 

de avaliação institucional; 

-envolver os atores em momentos de esclarecimento e sensibilização quanto 

ao processo auto-avaliativo; 

-debater as idéias e concepções gerais do processo com a finalidade de 

enriquecer ainda mais a participação de todos. 

 Método 

-A CPA-FATEC-PR agenda os seminários que se fizerem necessários e 

convida os participantes através de comunicados internos impressos e orais.  

-Os participantes são divididos em grupos de no máximo 100 pessoas por 

seminário. 

-O Coordenador da CPA conduz o seminário promovendo o amplo debate. 

-Para cada seminário é elaborado um relatório final e uma avaliação própria 

para conseqüentes ajustes.  

-Os participantes são informados das ações sequênciais e do avanço do 

processo rumo à implementação do plano de avaliação institucional. 

 Fundamentação 

-Todos são incentivados ao amplo debate e à propositura de idéias e 

sugestões. 

-São momentos de envolvimento e de busca mais ampla de idéias e 

sugestões para que o processo seja mais transparente e otimizado. 

-Os diversos grupos internos de pessoas, recebem maior valoração para sua 

representatividade institucional, com mais esta participação. 

-São atendidas algumas das prescrições normativas do Ministério da 

Educação, que recomenda a ampla participação no processo. 

 Participantes 

-Toda instituição e mais os representantes da sociedade civil organizada 

 

 

d) Conferências 
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 Objetivos 

-envolver ainda mais os atores participantes no processo avaliativo; 

-permitir aos participantes conhecer ainda mais sobre avaliação, através da 

exposição de orador com especialidade no tema; 

-ampliar o senso de necessidade de participação efetiva nos trabalhos de 

autoavaliação institucional; 

-revelar novos paradigmas relacionados à avaliação como processo de 

desenvolvimento pessoal e institucional. 

 Método 

- A CPA-FATEC-PR agenda as conferências e palestras que se fizerem 

necessárias e convida os participantes através de comunicados internos 

impressos e orais. 

- Os participantes são divididos em grupos de no máximo 100 pessoas por 

conferência. 

- O Coordenador da CPA conduz as atividades de abertura, desenvolvimento 

e encerramento. 

- Para cada conferência é elaborado um relatório final e uma avaliação própria 

para conseqüentes ajustes.  

- Os participantes são informados das ações seqüenciais e do avanço do 

processo rumo à implementação do plano de avaliação institucional. 

 Fundamentação 

-Todos são incentivados ao amplo conhecimento do tema Avaliação 

Institucional. 

-São oportunidades de envolvimento e de busca mais ampla de conhecimento 

sobre o processo. 

-Os diversos grupos internos de pessoas, recebem maior valoração para sua 

representatividade institucional, com mais esta participação. 

-São atendidas algumas das prescrições normativas do Ministério da 

Educação, que recomenda a ampla participação no processo. 

 Participantes 

-Toda instituição e mais os representantes da sociedade civil organizada 

 

e) Materiais Promocionais Impressos 
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 Objetivos 

-realizar a prospecção geral dos trabalhos; 

-promover um maior incentivo aos participantes; 

 -orientar quanto aos trabalhos a serem desenvolvidos; 

 -permitir um enriquecimento visual das atividades de sensibilização. 

 Método 

-Os dirigentes disponibilizam os recursos necessários para as divulgações 

impressas. 

-A CPA-FATEC-PR concebe os tipos de materiais impressos a serem 

divulgados.  

-A CPA determina os locais e momentos em que os impressos serão 

disponibilizados às comunidades acadêmica e externa. 

-São distribuídos impressos com espaços para sugestões e idéias quanto aos 

passos a serem desencadeados no processo avaliativo. 

-são distribuídos questionários com vistas a um diagnóstico de clima e cultura 

existentes na pré-implementação do processo avaliativo. 

 Fundamentação 

-A complexidade do processo avaliativo exige ampla divulgação. 

-A grande quantidade de pessoas envolvidas exige formas ágeis de 

divulgação de informações e apelos. 

 Participantes 

-Toda instituição e mais os representantes da sociedade civil organizada 

 

3.1.1.1 Módulo de Desenvolvimento 

 

 Na concretização das ações planejadas figuram as abordagens propriamente 

ditas da autoavaliação, com base nos instrumentos elaborados e nas demais 

variáveis da implementação de um projeto, como datas/períodos, definição de locais 

e recursos a serem utilizados, agentes de implementação e controle, etc. 

 

 

 

3.1.1.1.1 Instrumentos para Coleta de Dados e Participação 
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Dentre as muitas aspirações do ser humano, ser ouvido, ter voz ativa é uma 

das que mais lhe dá satisfação, pois demonstra o quanto é prezado no seu meio 

social. A proposta da FATEC-PR, através de sua CPA é justamente esta: construir 

um modelo acadêmico participativo. 

A Avaliação Institucional é um processo contínuo de observação e diagnóstico 

do desenvolvimento das atividades da instituição. Para tanto, é necessário que a 

comunidade acadêmica participe efetivamente deste processo. Sendo assim, foram 

elaboradas estratégias de acompanhamento que possibilitassem um maior fluxo de 

informações sobre de cada setor que compõe a FATEC-PR. Basicamente as 

variáveis contempladas são: Infraestrutura, Corpo Docente, Coordenações, Corpo 

Técnico-administrativo e Egressos, Comunicação da IES com a comunicade interna 

e externa; Responsabilidade Social.  

Para avaliar estes itens foram elaborados instrumentos de pesquisa, a fim de 

constituir-se um banco de dados com expressivo número de informações sobre a 

instituição. Este corpus serve de base para as correções de percurso e para a 

elaboração, implementação e o redimensionamento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Em outras palavras, para que se transformem estas informações em 

mudanças e em melhorias constantes. A base de dados de questinonários e de 

respostas. 

Portanto, a participação consciente de todos (alunos, professores e 

funcionários) é de suma importância, pois, tal qual uma ouvidoria, a Avaliação 

Institucional apresentará sugestões para a solução dos problemas detectados. 

A seguir, são apresentados os instrumentos de autoavaliação institucional, 

aplicados junto à comunidade acadêmica FATEC-PR, bem como junto à 

comunidade externa. Estes instrumentos visam revelar, em primeiro plano, os 

índices de satisfação ou não dos atores envolvidos, quanto ao desempenho da 

instituição em seus mais diversos aspectos. Outra finalidade dos mesmos é municiar 

os dirigentes dos dados estatísticos destes indicadores, com os quais possam 

deliberar para a tomada de decisões cabíveis ao processo de desenvolvimento da 

IES. 

5.4.7.7.14 Modelos de Questionários de Avaliação  
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A seguir estão apresentados modelos dos questionários aplicados em papel 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A CPA da FATEC-PR agradece a sua participação nesta avaliação. 
 
 

Avaliação dos Professores pelos Discentes 
 
1 [1]Informe o Curso em que está matriculado no 2o. Semestre de 2012. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Curso de Administração (bacharelado)  
 
2 [2]Informe o período em que está matriculado em 2012-2. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 4o Período.  
 
3 [3]Avalie o Prof. LINDOMAR (disciplina: Administração Financeira e Orçamentária). * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Domínio do Assunto. 
          

Repasse do Conteúdo. 
          

Organização da Aula. 
          

Pontualidade. 
          

Uso de Exemplos Práticos. 
          

Apresentou a ementa, o plano e sistematica de avaliação. 
          

 
4 [4]Se for o caso, informe SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES para a disciplina/professor(a) 
(Administração Financeira e Orçamentária/LINDOMAR).  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
5 [5]Avalie o Prof. FRIZANCO (disciplina: Projeto Integrador). * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Domínio do Assunto. 
          

Repasse do Conteúdo. 
          

Organização da Aula. 
          

Pontualidade. 
          

Uso de Exemplos Práticos. 
          

Apresentou a ementa, o plano e sistematica de avaliação. 
          

 
6 [6]Se for o caso, informe SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES para a disciplina/professor(a) 
(Projeto Integrador/FRIZANCO).  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
OBS:As mesmas questões se repetem para cada um dos demais professores de cada curso. 
 
17 [17]Avalie este Questionário de Avaliação. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  
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 Regular.  

 Ruim.  
Obrigado por ter respondido o questionário. Feche a janela para encerrar. 
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
 
A CPA - Comissão Própria de Avaliação da FATEC-PR agradece a sua participação nesta avaliação. 
Há 19 perguntas neste questionário 

 
Avaliação da Infraestrutura, Comunicação, Responsabilidade Social e 
Extensão. 
 
1 [1]Informe o Curso em que está matriculado. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Curso de Administração (bacharelado)  

 Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial  

 Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações  

 Curso de Tecnologia em Redes de Computadores  
 
2 [2]Informe o período em que está matriculado neste 2o. semestre de 2012 (Administração). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Curso de Administração (bacharelado)' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em que 
está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 4o Período  
 
3 [3]Informe o período em que está matriculado neste 2o. semestre de 2012 (Tecnologia em 
Eletrônica Industrial). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em 
que está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 1o. Período  

 3o. Período  

 6o. Período  
 
4 [4]Informe o período em que está matriculado neste 2o. semestre de 2012 (Tecnologia em 
Sistemas de Telecomunicações). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações' na questão '1 [1]' (Informe 
o Curso em que está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 1o. Período  

 3o. Período  

 6o. Período  
 
5 [5]Informe o período em que está matriculado neste 2o. semestre de 2012 (Tecnologia em 
Redes de Computadores). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Curso de Tecnologia em Redes de Computadores' na questão '1 [1]' (Informe o 
Curso em que está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 3o. Período  
 
6 [6]Avalie os serviços de Comunicação e Divulgação da FATEC-PR * 
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Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sistema de Controle Acadêmico (Matheus) 
          

Páginas do Site da Fatec-Pr (www.fatecpr.edu.br) 
          

Notícias do Site da Fatec-Pr 
          

Revista Tecnológica da FATEC-PR 
          

Anais da Semana Tecnológica da FATEC-PR 
          

Quadros de Avisos nos corredores 
          

Quadros de Avisos nas Salas de Aula 
          

Avisos da Coordenação em Sala de Aula 
          

Editais da Direção 
          

Orientações aos Estudantes (início do semestre) 
          

Atendimento Telefônico 
          

Orientações sobre Cursos, Descontos e Bolsas 
          

 
7 [7]Quanto ao Atendimento, avalie como a Coordenação recebe os alunos, orienta e visita as 
salas, procurando identificar melhorias e problemas. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
8 [8]Quanto ao Atendimento, avalie como a Direção recebe os alunos, orienta e visita as salas, 
procurando identificar melhorias e problemas. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
9 [9]Avalie as Salas de Aula * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iluminação 
          

Espaço 
          

Carteiras 
          

Ventilação 
          

Quadro (Branco ou de Giz) 
          

Limpeza 
          

Arrumação 
          

 
10 [10]Avalie as Instalações Sanitárias. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iluminação 
          

Sanitários 
          

Espelhos 
          

Higiene e Limpeza 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lavatórios 
          

 
11 [11]Avalie como a FATEC-PR divulga os eventos com antecedência (Visitas Técnicas, 
Semana Tecnológica, Cursos de Extensão, ...) * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
12 [12]Avalie como a FATEC fornece oportunidades de participação em eventos de Extensão  
(Cursos de Extensão e Cursos Profissionalizantes) * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
13 [14]A instituição estimula a participação em Eventos Externos (Visitas Técnicas, 
Apresentação de Trabalhos, CONIC, Seminários, ...). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
14 [15]Avalie os estimulos e incentivos para a Iniciação Científica (Elaboração e apresentação 
de palestras, artigos, resumos). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
15 [16]Avalie os estimulos e incentivos para a Iniciação Científica (Apresentação de palestras e 
trabalhos  na Semana Tecnológica e em Congressos [CONIC] ). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
16 [17]Avalie os estimulos e incentivos para a participação em estágios (divulgação de vagas, 
indicações, convênios, etc.). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  
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 Ruim.  
 
17 [18]Avalie os itens de Responsabilidade Social da FATEC-PR. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descontos na Mensalidade. 
          

Projeto Notebook. 
          

Bolsas da Fundação Natureza Pura (FNP). 
          

Curso de Inclusão Digital para 3a Idade. 
          

Natal Solidário. 
          

Campanha do Agasalho. 
          

Apoio na Campanha de Vacinação 
          

Acesso a Portadores de Necessidades Especiais 
          

 
18 [19]Avalie este Questionário de Avaliação. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
19 [20]Caso necessário, utilize o espaço a seguir para sugestões, reclamações, informações, 
solicitações ou opiniões.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
Obrigado por ter participado da avaliação!. Feche esta janela para encerrar. 
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  
 
Questionário de Avaliação do Atendimento. Este questionário é respondido pelos alunos. 
A CPA - Comissão Própria de Avaliação da FATEC-PR agradece a sua participação nesta avaliação. 
Há 23 perguntas neste questionário 

 
Avaliação do Atendimento aos Acadêmicos 
 
1 [1]Informe o Curso em que está matriculado. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações  

 Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial  

 Superior de Tecnologia em Redes de Computadores  

 Superior em Administração (bacharelado)  
 
2 [2]Informe o período em que está matriculado no 2o Semestre de 2012 (Administração). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior em Administração (bacharelado)' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em que 
está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 4o Período  
 
3 [3]Informe o período em que está matriculado no 2o Semestre de 2012 (Sistemas de 
Telecomunicações). * 
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações' na questão '1 [1]' 
(Informe o Curso em que está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 1o Período  

 3o Período  

 6o Período  
 
4 [4]Informe o período em que está matriculado no 2o Semestre de 2012 (Eletrônica Industrial). 
* 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial' na questão '1 [1]' (Informe o Curso 
em que está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 1o Período  

 3o Período  

 6o Período  
 
5 [6]Informe o período em que está matriculado no 2o Semestre de 2012 (Redes de 
Computadores). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Redes de Computadores' na questão '1 [1]' (Informe o 
Curso em que está matriculado.) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 3o Período  
 
6 [14]Avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Administração). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior em Administração (bacharelado)' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em que 
está matriculado.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento. 
          

Respostas a solicitações. 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
7 [18]Avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Redes de Computadores). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Redes de Computadores' na questão '1 [1]' (Informe o 
Curso em que está matriculado.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento. 
          

Respostas a solicitações. 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
8 [16]Avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Eletrônica Industrial e 
Telecomunicações). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial' ou 'Superior de Tecnologia em 
Sistemas de Telecomunicações' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em que está matriculado.) 
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Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento. 
          

Respostas a solicitações. 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
9 [15]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, caso necessário, use 
o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior em Administração (bacharelado)' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em que 
está matriculado.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
 
10 [17]Com relação a COORDENAÇÃO (Sistemas de Telecomunicações ou Eletrônica 
Industrial), caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opiniões, 
informações, solicitações.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações' ou 'Superior de 
Tecnologia em Eletrônica Industrial' na questão '1 [1]' (Informe o Curso em que está matriculado.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
 
11 [19]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE REDES DE COMPUTADORES, caso 
necessário, use o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opiniões, informações, 
solicitações.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Tecnologia em Redes de Computadores' na questão '1 [1]' (Informe o 
Curso em que está matriculado.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
12 [7]Avalie o atendimento da SECRETARIA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações (informações corretas, ...) 
          

Prazos (previstos no edital) 
          

Outros 
          

 
13 [8]Com relação a SECRETARIA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
14 [8a]Avalie o atendimento da BIBLIOTECA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

 
15 [8b]Com relação a BILIOTECA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 



 419 

  
16 [8c]Avalie o atendimento da CANTINA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

 
17 [8d]Com relação a CANTINA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
18 [8e]Avalie os LABORATÓRIOS. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

 
19 [8F]Com relação aos LABORATÓRIOS, caso necessário, use o espaço a seguir para 
sugestões, reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
20 [8g]Avalie as INSTALAÇÕES. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

 
21 [8h]Com relação as INSTALAÇÕES, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
22 [22]Caso necessário, use o espaço a seguir para OUTRAS sugestões, reclamações, 
opiniões, informações, solicitações  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
23 [25]Avalie este Questionário de Avaliação. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
Obrigado por ter respondido este questionário de avaliação! 
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Este questionário foi elaborado pela CPA da FATEC-PR para obter 
dados e acompanhar os egressos da FATEC-PR. 

 
Caro(a) formado(a),  
A FATEC-PR está implementando o "Acompanhamento de Egressos", como parte dos trabalhos da 
CPA - Comissão Própria de Avaliação. 
 



 420 

O objetivo principal deste trabalho é ajustar as atividades acadêmicas, onde se fizer necessário e, ao 
mesmo tempo, garantir um canal de comunicação junto aos formados em cursos da FATEC-PR. 
 
A sua participação é importante para que possamos atingir o objetivo. Respondendo este 
questionário você estará colaborando com a avaliação dos cursos, e estará indicando à FATEC-PR, 
os ajustes que, porventura,  se fizerem necessários.  
 
As informações são confidenciais e não serão divulgadas individualmente, serão utilizadas apenas 
para avaliação e estudos institucionais. 
 
Agradecemos a participação, o que permitirá um contato cada vez mais próximo com nossos 
formados. 
 
Em caso de dúvidas faça contato através dos telefones Prof. GUSTAVO HOMMERDING ALT ou pelo 
endereço eletrônico: secretaria@fatecpr.edu.br 
 
Há 30 perguntas neste questionário 

 
Questionário para formados na FATEC-PR 
 
1 [1]Para fins de atualização do seu cadastro, atualize as suas informações pessoais.  
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 Nome completo:  

 E-mail:   

 Endereço:   

 CEP:   

 Bairro:  

 Cidade:   

 UF:   

 Telefone Fixo:   

 Celular:   
 

2 [2]Informe o estado civil. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Solteiro  

 Casado  

 Separado judicialmente  

 Outro  
 
3 [3]Informe seu sexo. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Feminino  

 Masculino  
 
4 [4]Informe o Curso Superior concluído na FATEC-PR. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial ou Eletrôeletrônica Industrial  

 Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores  

 Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações  
 
5 [5]Informe o ano e o semestre de conclusão. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 2007-2  

 2008-1  

 2008-2  

 2009-1  

 2009-2  

mailto:ex-aluno@uel.br
mailto:ex-aluno@uel.br
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 2010-1  

 2010-2  

 2011-1  

 2011-2  

 2012-1  

 2012-2  
 
6 [6]Ao concluir o curso de graduação na FATEC-PR, com os conhecimentos adquiridos, como 
você se sentia? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Confiante para atuar sózinho.  

 Confiante para atuar supervisionado.  

 Nem confiante, nem inseguro.  

 Inseguro.  

 Não sei responder.  
 
7 [7]Fez ou está fazendo outro curso de graduação? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
8 [8]Se sim, qual foi o outro curso de graduação que fez, onde e em que ano concluiu? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '7 [7]' (Fez ou está fazendo outro curso de graduação?) 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 Nome do outro curso de graduação que fez:   

 Onde (nome da faculdade):   

 Ano de Inicio:   

 Ano de conclusão ou de previsão de conclusão  
 

9 [9]Concluiu ou está fazendo curso de pós-graduação? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
10 [10]Se sim, em que nível? (Caso tenha realizado mais de um curso, considerar o último). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '9 [9]' (Concluiu ou está fazendo curso de pós-graduação?) 
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui: 

 Nível da Pós (Especialização ou MBA, Mestrado, Doutorado):   

 Área do Curso:   

 Nome do Curso:   

 Ano de Início:   

 Ano de Fim ou Ano previsto de fim   
 
11 [11]Por que a opção da pós-graduação? (Assinalar mais de uma alternativa, caso julgue 
necessário). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '9 [9]' (Concluiu ou está fazendo curso de pós-graduação?) 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 Seguir carreira acadêmica/pesquisa.  

 Aprimorar os conhecimentos .  

 Exigência do mercado de trabalho.  

 Melhoria do Salário.  

 Outra.  
 
12 [12]Atua profissionalmente na sua área de formação na graduação? * 
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
13 [13]Se sim, onde? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '12 [12]' (Atua profissionalmente na sua área de formação na 
graduação?) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
14 [14]Qual cargo ou função? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '12 [12]' (Atua profissionalmente na sua área de formação na 
graduação?) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
15 [15]Qual o grau de satisfação com a atividade profissional? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '12 [12]' (Atua profissionalmente na sua área de formação na 
graduação?) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Muito satisfeito.  

 Satisfeito.  

 Nem satisfeito, nem insatisfeito.  

 Pouco satisfeito  

 Insatisfeito  
 
16 [16]Teve dificuldades em acompanhar as transformações e/ou inovações tecnológicas da 
sua área de formação? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
17 [17]Enfrentou dificuldades na contratação e/ou execução da profissão no mercado de 
trabalho? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
18 [18]Se sim, qual(is) dificuldade(s) encontrou? (Assinalar mais de uma alternativa, caso 
julgue necessário).  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '17 [17]' (Enfrentou dificuldades na contratação e/ou execução da 
profissão no mercado de trabalho? ) 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 Falta de experiência.  

 Forte concorrência para obter emprego.  

 Falta de domínio de uma língua estrangeira.  

 Falta de vagas no mercado.  

 Falta de certificação na área.  

 Outras.  
 
19 [19]A profissão é a única fonte de renda? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
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20 [20]Se não, qual a outra fonte de renda? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Não' na questão '19 [19]' (A profissão é a única fonte de renda?) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
21 [21]Faixa salarial mensal bruta (em reais). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 1 salário mínimo  

 de 2 a 5 salários  

 de 5 a 7 salários  

 de 7 a 10 salários  

 mais de 10 salários  
 
22 [22]Participa de eventos ou congressos científicos? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
23 [23]Com qual frequência participa de congressos científicos? * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sim' na questão '22 [22]' (Participa de eventos ou congressos científicos?) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Mais de um a cada seis meses.  

 Um a cada seis meses.  

 Um por ano.  

 Um a cada dois anos.  

 Eventualmente a cada dois anos  
 
24 [24]Lê com frequência revistas científicas ou publicações com artigos técnicos? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Muito frequentemente  

 Frequentemente  

 Pouco  

 Muito pouco  

 Nunca.  
 
25 [25]Você assina periódicos científicos? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
26 [26] Avalie o curso realizado na FATEC-PR, quanto aos aspectos indicados.  
* 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:  1 2 3 4 5 

Organização do currículo (distribuição da grade curricular)  
     

Relação entre a Teoria e a Prática. 
     

Uso de laboratórios. 
     

Biblioteca. 
     

Interação Professor x Aluno. 
     

Atendimento da Coordenação. 
     

Visitas Técnicas. 
     

Atividades de Extensão. 
     

 
27 [27]Avalie o Curso que fez na FATEC-PR de modo geral. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
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 Ótimo  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular  

 Ruim.  
 
28 [28]Gostaria de receber informações sobre atividades acadêmicas do seu curso para 
permanente atualização? * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Sim  

 Não  
 
29 [29]Avalie este questionário. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular  

 Ruim.  
 
30 [30]Caso necessário, utilize o espaço a seguir para sugestões, opiniões, informações ou 
reclamações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
 
A CPA - Comissão Própria de Avaliação da FATEC-PR agradece a sua participação nesta Avaliação. 
Há 20 perguntas neste questionário 
 

Avaliação do Atendimento e Infraestrutura pelos Professores 
 
1 [0]Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 2012. * 
Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 Superior de Tecnologia em Redes de Computadores.  

 Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.  

 Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial.  

 Superior de Administração, bacharelado.  
 
2 [1]Professor, avalie o atendimento da SECRETARIA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
3 [2]Com relação a SECRETARIA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opinões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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4 [3]Professor, avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Administração). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Superior de Administração, bacharelado.' na questão '1 [0]' (Professor, informe o 
curso onde lecionou no primeiro semestre de 2012.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações 
          

Prazos 
          

Apoio na solução de problemas 
          

 
5 [4]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, caso necessário, use o 
espaço a seguir para sugestões, reclamações, opinões, informações, solicitações.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
6 [5]Professor, avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Telecomunicações). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
7 [6]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, 
caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opinões, informações, 
solicitações.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
8 [7]Professor, avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Redes). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
9 [8]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE REDES, caso necessário, use o espaço a 
seguir para sugestões, reclamações, opinões, informações, solicitações.  
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
10 [9]Professor, avalie o atendimento da BIBLIOTECA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Prazos empréstimos e reservas 
          

Acervo de Livros 
          

Acervo de Periódicos e Revistas 
          

Acesso a Internet 
          

Espaço 
          

Limpeza e Arrumação 
          

 
11 [10]Com relação a BIBLIOTECA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opinões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
12 [11]Professor, avalie o atendimento da CANTINA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, limpeza, educação) 
          

Qualidade dos Produtos 
          

Preços 
          

 
13 [12]Com relação a CANTINA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opinões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
14 [13]Professor, avalie o atendimento em LABORATÓRIOS. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, Organização, ...) 
          

Arrumação e Limpeza 
          

Equipamentos e materiais 
          

 
15 [14]Com relação a LABORATÓRIOS, caso necessário, use o espaço a seguir para 
sugestões, reclamações, opinões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
16 [15]Professor, avalie as INSTALAÇÕES. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Salas de Aula 
          

Sala de Professores 
          

Biblioteca 
          

Estacionamento  
          

Laboratório de Informática 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rede Sem Fio 
          

Sistema Matheus 
          

 
17 [16]Com relação às INSTALAÇÕES, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opinões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
 
18 [17]Professor, avalie este questionário de avaliação. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo.  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
19 [6a]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL, caso 
necessário, use o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opinões, informações, 
solicitações.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
20 [5a]Professor, avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Eletrônica Industrial). * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi na questão '1 [0]' (Professor, informe o curso onde lecionou no primeiro semestre de 
2012.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e Uso 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações 
          

Prazos 
          

Outros 
          

Obrigado por ter respondido está avaliação. Feche a página para sair. 
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
A CPA da FATEC-PR agradece a sua participação na avaliação. 
Há 41 perguntas neste questionário 

 
Avaliação das Turmas pelos Professores 
 
1 [1]Informe o Curso no qual ministrou aulas no primeiro semestre de 2012 (Telecom). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações  
 
2 [2]Informe o Período em que lecionou no primeiro semestre de 2012 (Sistemas de 
Telecomunicações). * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 1o. Período  
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 5o. Período  
 
3 [3]Informe a disciplina em que lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas 
de Telecomunicações. * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi '1o. Período' na questão '2 [2]' (Informe o Período em que lecionou no primeiro 
semestre de 2012 (Sistemas de Telecomunicações).) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Matemática Aplicada (FRIZANCO)  

 Sistemas de Informação (DARIO)  

 Inglês Instrumental (RODRIGO)  

 Arquitetura de Computadores (FELLIPE)  

 Programação Estruturada (J. ROBERTO)  

 Elaboração e Apresentação de Documentação Técnica (MARIANNE)  

 Laboratório de Programação Estruturada (J. ROBERTO)  
 
4 [3a]Informe a disciplina em que lecionou no 5o. Período do Curso de Tecnologia em 
Sistemas de Telecomunicações. * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi '5o. Período' na questão '2 [2]' (Informe o Período em que lecionou no primeiro 
semestre de 2012 (Sistemas de Telecomunicações).) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 VoIP (MARCELO TAKASHI)  

 Sistemas de Comunicação Sem Fio II (LUCIANO)  

 Sistemas de Rádio Enlace (CRISTIAN)  

 Redes ATM (CLAUDEMIR)  

 Redes de Pacotes (LUCAS COSTA)  
 
5 [4]Avalie a Turma do Prof. FRIZANCO (Matemática Aplicada), no 1o. Período de TELECOM. * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Matemática Aplicada (FRIZANCO)' na questão '3 [3]' (Informe a disciplina em que 
lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboração de Trabalhos 
          

Compreensão dos Conteúdos 
          

Frequência às Aulas 
          

Participação nas Aulas 
          

Troca de Experiências Profissionais 
          

 
6 [5]Autoavalie o desempenho (Prof. FRIZANCO) na disciplina Matemática Aplicada, no 1o. 
Período de TELECOM. * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Matemática Aplicada (FRIZANCO)' na questão '3 [3]' (Informe a disciplina em que 
lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apresentação da Ementa e Plano de Ensino 
          

Apresentação e aplicação da sistemática de avaliação 
          

Cumprimento do Plano de Ensino 
          

Acompanhamento do aprendizado dos alunos 
          

Preparação das aulas e organização 
          

Utilização de exemplos do mundo real 
          

Apoio, interesse e respeito aos estudantes 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atenção para estudantes - diferentes - 
          

Motivação para a Iniciação Científica e Extensão 
          

Interrelação da Teoria com a Prática 
          

Formas de avaliação do aluno (provas, trabalhos, pesquisa, 
participação)           

Frequência e pontualidade do Professor 
          

 
7 [6]Apresente sugestões para melhorar o desempenho dos alunos na disciplina (Matemática 
Aplicada - FRIZANCO), do Curso de TELECOM.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Matemática Aplicada (FRIZANCO)' na questão '3 [3]' (Informe a disciplina em que 
lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.) 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
8 [7]Avalie a Turma do Prof. DARIO (Sistemas de Informação), no 1o. Período de TELECOM. * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sistemas de Informação (DARIO)' na questão '3 [3]' (Informe a disciplina em que 
lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaboração de Trabalhos 
          

Compreensão dos Conteúdos 
          

Frequência às Aulas 
          

Participação nas Aulas 
          

Troca de Experiências Profissionais 
          

 
9 [8]Autoavalie o desempenho (Prof. DARIO) na disciplina Sistemas de Informação, no 1o. 
Período de TELECOM. * 
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sistemas de Informação (DARIO)' na questão '3 [3]' (Informe a disciplina em que 
lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.) 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apresentação da Ementa e Plano de Ensino 
          

Apresentação e aplicação da sistemática de avaliação 
          

Cumprimento do Plano de Ensino 
          

Acompanhamento do aprendizado dos alunos 
          

Preparação das aulas e organização 
          

Utilização de exemplos do mundo real 
          

Apoio, interesse e respeito aos estudantes 
          

Atenção para estudantes - diferentes - 
          

Motivação para a Iniciação Científica e Extensão 
          

Interrelação da Teoria com a Prática 
          

Formas de avaliação do aluno (provas, trabalhos, pesquisa, 
participação)           

Frequência e pontualidade do Professor 
          

 
10 [9]Apresente sugestões para melhorar o desempenho dos alunos na disciplina (Sistemas de 
Informação - DARIO), do Curso de TELECOM.  
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições: 
° A resposta foi 'Sistemas de Informação (DARIO)' na questão '3 [3]' (Informe a disciplina em que 
lecionou no 1o. Período do Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações.) 
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Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
… 
 
As demais perguntas são idênticas para cada professor e disciplina de cada turma dos cursos 
ofertados pela FATEC-PR 
 
41 [40]Avalie este questionário de Avaliação. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom  

 Bom  

 Regular  

 Ruim  
 
Obrigado por ter participado da avaliação. Feche a página para sair. 
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  
 
Questionário de Avaliação do Atendimento. Esta questionário é respondido pelos funcionários. 
A CPA - Comissão Própria de Avaliação da FATEC-PR agradece a sua participação nesta avaliação. 
Há 20 perguntas neste questionário 

 
Avaliação do Atendimento aos Acadêmicos 
 
1 [1]Informe a área onde trabalha na IES. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Secretaria/Protocolo/Recepção  

 Assessoria  

 Coordenação  

 Núcleo de Recursos Materiais e Patrominiais  

 Limpeza e Conservação  

 Suporte  

 Biblioteca  
 
2 [7]Avalie o atendimento da SECRETARIA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

Respostas a solicitações (informações corretas, ...) 
          

Prazos (previstos no edital) 
          

Outros 
          

 
3 [8]Com relação a SECRETARIA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
4 [14]Avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Administração). * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atendimento. 
          

Respostas a solicitações. 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
5 [15]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, caso necessário, use 
o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
6 [18]Avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Redes). * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento. 
          

Respostas a solicitações. 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
7 [19]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE REDES DE COMPUTADORES, caso 
necessário, use o espaço a seguir para sugestões, reclamações, opiniões, informações, 
solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
8 [16]Avalie o atendimento da COORDENAÇÃO DO CURSO (Eletrônica Industrial e 
Telecomunicações). * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento. 
          

Respostas a solicitações. 
          

Prazos 
          

Outros 
          

 
9 [17]Com relação a COORDENAÇÃO DO CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES e do CURSO DE 
ELETRÔNICA INDUSTRIAL, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
10 [8a]Avalie o atendimento da BIBLIOTECA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

 
11 [8b]Com relação a BIBLIOTECA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
12 [8c]Avalie o atendimento da CANTINA. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

 
13 [8d]Com relação a CANTINA, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
14 [8e]Avalie os LABORATÓRIOS. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

Atendimento (rapidez, educação, ...) 
          

 
15 [8F]Com relação aos LABORATÓRIOS, caso necessário, use o espaço a seguir para 
sugestões, reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
16 [8g]Avalie as INSTALAÇÕES. * 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acesso e uso. 
          

 
17 [8h]Com relação as INSTALAÇÕES, caso necessário, use o espaço a seguir para sugestões, 
reclamações, opiniões, informações, solicitações.  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
18 [22]Caso necessário, use o espaço a seguir para OUTRAS sugestões, reclamações, 
opiniões, informações, solicitações  
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
  
19 [26]Avalie a direção da IES. * 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom  

 Bom  

 regular  

 Ruim  
 
20 [25]Avalia este Questionário de Avaliação.  
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

 Ótimo  

 Muito Bom.  

 Bom.  

 Regular.  

 Ruim.  
 
Obrigado por ter respondido este questionário de avaliação! 
Enviar questionário 
Obrigado por ter preenchido o questionário. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4.7.7.15 Tratamento dos Dados 

  

Para cada etapa da avaliação institucional é feita a catalogação dos 
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resultados e são apurados os respectivos indicadores de satisfação/qualidade, com 

os respectivos gráficos onde podem ser visualizados os resultados totais por quesito 

de avaliação.  Desta forma, todos os itens avaliados apresentarão uma média final 

como sendo seu indicador de nível de satisfação/qualidade por parte dos 

avaliadores. 

  

5.4.7.7.16 Avaliações Realizadas pelos Discentes 

 

5.4.7.7.16.1 Corpo Docente 

  

Nesta avaliação, a modalidade de apuração dos resultados leva em conta  o 

número de votos obtidos pelo docente em cada quesito da avaliação (indicadores de 

100%, 75%, 50%, 25% e 0%).  

Outra medida de observação implementada neste ponto da autoavaliação 

institucional é a apuração para todo corpo docente em termos de votos para cada 

quesito do bloco, ou seja, são indicados quantos votos cada questão obteve em 

cada indicador (100%, 75%, 50%, 25% e 0). Pretende-se, assim, que neste bloco de 

avaliação, sejam revelados os índices gerais. 

Outro demonstrativo de relevante importância traz uma visão geral do 

cômputo dos votos atribuídos ao corpo docente em cada indicador (100%, 75%, 

50%, 25% e 0), ou seja, a quantidade total de professores que obtiveram votos no 

indicador 100%, no indicador 75% e assim sucessivamente, quantidade esta, 

produto da soma de todas as questões do bloco avaliativo. 

Outra perspectiva é a de quantificação de votos por questão, sendo indicados 

os votos da questão 1, por exemplo, nas quantidades por indicador, ou seja, pode-se 

vislumbrar quantos professores obtiveram aproveitamento máximo (100%) nesta 

questão ou ainda quantos obtiveram aproveitamento mediano (50%) e assim por 

diante. Este modelo é aplicado a todas as questões do bloco. 

 

5.4.7.7.16.2 Infraestrutura 

  

Neste questionário o aluno indica simplesmente atribui uma nota de 1 a 10 e 

dá seu parecer quanto ao quesito avaliado. 
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É possível vislumbrar, nos gráficos demonstrativos, a obtenção dos resultados 

nos índices apurados. Este modelo é gerado para cada turma de graduação.  

 

5.4.7.7.16.3 Avaliação da Secretaria; Avaliação do Curso; Avaliação da Turma; 

Avaliação da Coordenação; Avaliação da Biblioteca; Avaliação 

dos Laboratórios e Autoavaliação do Aluno. 

  

Assim como no item Infraestrutura, os demais itens, recebem o mesmo 

tratamento quanto à catalogação e apresentação dos resultados. 

 Outra possibilidade de averiguação dos resultados nas avaliações realizadas 

pelos discentes, é a visualização geral das respostas, ou seja, de todos os alunos 

participantes, para cada quesito da avaliação.  

 

5.4.7.7.17 Avaliações Realizadas pelos Docentes 

 

 Nesta avaliação, a modalidade de apuração dos resultados leva em conta  o 

número de votos obtidos pela instituição em cada quesito da avaliação docente. Da 

mesma forma que nas questões respondidas pelos discentes, os professores darão 

seu parecer indicando notas de 1 a 10 para as variáveis apresentadas. 

Ainda no questionário da avaliação realizada pelos professores da instituição, 

consta, de maneira destacada, a avaliação do professor em relação ao corpo 

discente com o qual trabalha. 

 

5.4.7.7.18 Avaliações Realizadas pelos(as) funcionários técnico-

administrativos, incluindo os coordenadores de curso. 

 

Nesta avaliação, a modalidade de apuração dos resultados levará em conta  o 

número de notas obtidos pela instituição em cada quesito da avaliação do ponto de 

vista das coordenações de cursos e dos funcionários técnico-administrativos. 

As questões indicam o desempenho de vários quesitos da instituição. 

 

5.4.7.7.19 Avaliações Realizadas pelos Egressos 
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O questionário para os egressos pode ser respondidos via link encaminhado via e-

mail. As questões são objetivas e descritivas, devendo o respondente indicar uma 

das alternativas, descrever ou dar uma nota de 1 a 10.  

 

5.4.7.7.20 Avaliações Realizadas pelos Alunos de Pós-graduação 

 

Para o tratamento dos dados coletados neste bloco da autoavaliação 

institucional, serão implementados os mesmos mecanismos de apresentação 

utilizados no bloco destinado aos alunos de graduação. 

 

5.4.7.7.21 Avaliações Realizadas pela Comunidade Externa 

 

Neste caso, especificamente, as questões serão abertas e, naturalmente, têm 

suas respostas dadas de forma discursiva pelos respondentes. Assim, propõe-se 

que a apresentação dos resultados obtidos nesse bloco utilize o padrão a seguir 

descrito, levando-se em conta que, supostamente, 20 pessoas da sociedade geral 

participaram do processo: 

 
1. Qual a relação de sua empresa/instituição com a FATEC-PR? 

1º respondente: ... 

2º respondente: ... 

3º respondente: ... 

... 

... 

20º respondente: ... 

 

2. Como é a sua relação pessoal com a FATEC-PR? 

1º respondente: ... 

2º respondente: ... 

3º respondente: ... 

... 

... 

20º respondente: ... 

 
5.4.7.7.22 Pesquisa de Avaliação Interna – CPA - FATEC-PR – Outros 

Indicadores de Autoavaliação 

 

 A FATEC-PR deve ainda proceder, em seu escopo auto-avaliativo, à 

observações de quesitos técnicos a serem verificados pela CPA da FATEC-PR. 

Estes indicadores compõem-se de um rol de variáveis estratégicas internas, que 
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representam, em sua totalidade, as áreas principais da instituição, denominadas 

neste plano de “Dimensões”. Representam um foco a ser analisado (ex.: corpo 

docente), que pode ser analisado sob diversos aspectos. 

Em cada dimensão será estabelecido um número de indicadores que servirão 

de referenciais para a medida. Estes indicadores podem ser quantitativos (ex.: 

número de formandos) ou qualitativos (ex.: política para o ensino de graduação, 

conteúdos básicos e profissionais).  

As fontes dos dados para avaliação das dimensões são diversificadas, 

conforme descrito anteriormente. 

 A instituição deverá perceber, através dos resultados diversos a serem 

apurados em seu processo de autoavaliação, e colocados nos relatórios da 

avaliação que são postados no sistema e-MEC, os níveis de concordância e/ou 

discordância dos respondentes para com suas proposituras e ações, bem como para 

com suas condições gerais. 

 De conformidade com os números gerados na autoavaliação, para cada 

aspecto institucional devem ser relacionados índices gerais de desempenho para 

pelo as dimensões estratégicas a seguir relacionadas, dentre as quais estarão 

presentes observações intensas sobre os índices de qualidade para: 

 Corpo Docente; 

 Coordenações de Cursos 

 Projetos Pedagógicos dos cursos; 

 Biblioteca; 

 Infraestrutura física, tecnológica e de materiais; 

 Corpo Discente, entre outras. 

Para estas dimensões serão atribuídos conceitos finais gerais, oriundos das 

ponderações das médias individuais obtidas pelos levantamentos de dados, 

acrescidas das médias oriundas das avaliações indiretas promovidas pela CPA, 

quando da aplicação de instrumentos de verificação de desempenho próprios. Estes 

instrumentos constam de apontamentos diretos feitos em verificações in loco pelos 

membros da CPA nas dimensões acima listadas, da instituição. 

Em suma, todos os resultados obtidos nestas diversas pesquisas acrescidos 

dos resultados obtidos pela avaliação direta da CPA, devem gerar um conceito final 

global de desempenho da FATEC-PR, devendo este ficar entre as seguintes opções 
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de indicadores: EXCELENTE, MUITO BOM, SUFICIENTE, INSUFICIENTE. 

A concepção, elaboração e apresentação e aplicação dos questionários 

citados anteriormente, a ser utilizado para a pesquisa direta é de atribuição da 

própria CPA da FATEC-PR, a qual deverá valer-se dos modelos padrões de 

avaliação do próprio Ministério da Educação, os quais permitem uma abrangência 

bastante ampla no processo de avaliação institucional, conforme questionários 

apresentados a seguir: 

 

5.4.7.7.23 Missão Institucional relacionada ao seu Plano de Desenvolvimento 

 

 O objetivo de enfocar-se esta dimensão é de constatar o grau de relação 

existente entre as previsões estratégicas do Plano de Desenvolvimento Institucional 

e as reais ações implementadas na direção das respectivas e necessárias 

consecuções. 

 

5.4.7.7.24 Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 Nesta abordagem institucional espera-se conhecer de forma bastante segura, 

esta que pode ser considerada a base de todas as ações e de todas as perspectivas 

da FATEC-PR: o ensino, a pesquisa e a extensão. A CPA estará, através dos 

instrumentos de coleta de dados, apreciando e medindo todos os indicadores 

possíveis desta área, com vistas a uma constatação real das potencialidades e 

eventuais fraquezas da FATEC-PR nos aspectos que permeiam as realizações no 

ensino, na pesquisa e na extensão: os recursos materiais, tecnológicos e de 

investimentos (hardwares), os recursos processuais (softwares) e as pessoas e 

talentos envolvidos (humanwares). 

5.4.7.7.25 Relações com a Sociedade – Responsabilidade e Comunicação 

 

 Neste aspecto da autoavaliação institucional, a CPA deverá constatar quais 

ações institucionais que promovem e/ou que contribuem para a promoção da 

inclusão social, o desenvolvimento local e regional, a diminuição das desigualdades, 

a defesa do meio-ambiente, a manutenção da memória social e cultural, etc., 

visando, com isto, à consecução de sua responsabilidade social. 
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5.4.7.7.26 Gestão Estratégica de Pessoal 

 

 Este questionário visa levantar informações pertinentes à cultura e ao clima 

interno, quanto aos níveis de satisfação dos colaboradores, sua segurança em 

termos de legislação trabalhista e seu grau de interesse pelo desenvolvimento pleno 

da instituição. 

 

5.4.7.7.27 Gestão Estratégica Acadêmica 

 

 Com este tópico avaliativo, pretende-se medir o grau de organização da 

FATEC-PR em órgãos representativos, seu funcionamento e sua estruturação 

individual, bem como a influência destes órgãos no processo de tomada de decisão 

da instituição, como forma de valoração de colaboradores e equipes de 

colaboradores, como participantes diretos na gestão institucional. 

 Visa também verificar o grau de centralização das decisões e da gestão e 

ainda a existência e implementação de instruções normativas gerais que orientem os 

processos internos da organização educacional FATEC-PR. 

 

5.4.7.7.28 Recursos Infra estruturais 

 

 Conforme contemplado nas avaliações realizadas pelos Discentes, Docentes, 

Técnico-administrativos, Coordenadores e egressos, toda infraestrutura da FATEC-

PR passa por uma meticulosa verificação de índices de qualidade. Nesses 

instrumentos de avaliação, podem-se constatar pontos fortes e fracos na 

infraestrutura física da instituição, em sua biblioteca, em seus laboratórios, salas de 

aula e demais dependências utilizadas no desenvolvimento dos cursos FATEC-PR. 

 A própria CPA da  FATEC-PR estará promovendo uma verificação deste item 

em suas abordagens avaliativas, conforme documentos de pesquisa, presentes 

neste projeto. 

 

5.4.7.7.29 Autoavaliação Institucional 
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Neste segmento da avaliação institucional, pode-se recorrer ao próprio projeto 

ora elaborado, como recurso pleno do sistema de autoavaliação a ser adotado pela 

instituição, sendo que partes do mesmo já encontram-se em franca aplicação. 

 O planejamento e a avaliação institucional da FATEC-PR encontra-se, com 

isto, plenamente contemplado neste projeto, contemplando-se também aspectos 

relevantes como sistemas e processos administrativos e acadêmicos, os resultados 

institucionais em relação às proposituras constantes de seu PDI e, ainda, a medição 

da eficiência e da eficácia do próprio sistema de autoavaliação institucional. 

 A verificação da eficácia do sistema ora proposto, dá-se na forma de 

constatação dos aproveitamentos realizados pela alta direção da FATEC-PR, em 

termos de ações efetivas de melhorias voltadas à correção e aos ajustes que se 

fizerem necessários, necessidades estas reveladas no próprio processos avaliativo. 

Em suma, a eficácia só se poderá verificar, quando de fato as ações reveladas como 

necessárias forem efetivamente implementadas pela instituição. 

 Pode-se verificar, com isto, que a CPA-FATEC-PR tem papel preponderante 

neste processo de acompanhamento pós-avaliativo, levando a cabo a “fiscalização” 

sobre as ações realizadas ou não, em prol das melhorias almejadas pelas 

comunidades acadêmica e externa, bem como pelo próprio Ministério da Educação, 

enquanto agente regulador do sistema educacional brasileiro. 

 Assim, entende-se que questões como: a) as atividades da FATEC-PR 

encontram-se devidamente planejadas?; b) neste planejamento está previsto o 

sistema de autoavaliação?; pode-se afirmar que o sistema de autoavaliação 

encontra ressonância positiva e proativa nas decisões estratégicas da alta direção?; 

etc., poderão ser plenamente respondidas, aplicando-se de forma coerente e 

responsável, os instrumentos avaliativos ora apresentados, ou seja, o próprio avaliar 

revelará as condições e situações do processo avaliativo perante todo planejamento 

institucional. 

 

5.4.7.7.30 Política e Gestão de relacionamento para com Alunos Regulares e 

Egressos 

  

Os alunos, vistos como verdadeiros parceiros da instituição em todo processo 

educacional, devem ser alvo de extensas considerações por parte da mesma, sendo 
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estes os verdadeiros “resultados” pelos quais a instituição implementa suas ações. 

 Uma política voltada para o excelente atendimento ao alunado, redundará em 

um sistema efetivamente real de qualidade de ensino e aprendizagem. Esta política 

deve contemplar ações que permitam o desenvolvimento dos alunos desde seu 

acesso à instituição até sua conclusiva e segura colocação no mercado de trabalho. 

O acesso e a permanência do aluno devem estar permeados de condições 

favoráveis ao aprendizado, desde condições físicas até as condições de recursos 

humanos disponibilizados. 

 Pretende-se, com esta abordagem, verificar quais os níveis de satisfação 

quanto ao atendimento para com o aluno regular e para com os egressos FATEC-

PR. 

 

5.4.7.7.31 Sustentabilidade Econômico-financeira Institucional 

 

 Neste aspecto da avaliação institucional são abordados os principais 

indicadores econômico-financeiros, com vistas a serem verificadas as condições de 

efetiva permanência na atividade educacional, e permanência com excelência de 

qualidade. 

 A FATEC-PR, enquanto instituição de ensino mantida, estabelece rigoroso 

controle e gerenciamento de seus recursos, tendo como base de suas ações e 

investimentos, a prática da excelência na educação e a otimização dos recursos 

aplicados, com austeridade e legalidade plena em suas apurações fisco-contábeis. 

 

 

5.4.7.7.32 Outros Instrumentos de Coletas de dados na Avaliação Interna 

Multidimensional – CPA da FATEC-PR 

 

5.4.7.7.32.1 Corpo Docente 

 

Nesta variável é verificado qual o percentual de professores com titulação em 

mestrado, doutorado ou especialização? Neste caso, devem ser plenamente 

atendidos os referenciais mínimos de qualidade previstos na legislação e nos 

instrumentos de avaliação do MEC/INEP. 
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Quanto ao índice de dedicação e regime de trabalho do corpo docente. 

Também neste caso devem ser plenamente atendidos os referenciais mínimos de 

qualidade previstos na legislação e nos instrumentos de avaliação do MEC/INEP. 

Com relação ao índice de estabilidade do corpo docente na instituição 

também deve ser atendido ao estabelecido nos instrumentos de avaliação. Neste 

caso pode ser indicado em uma tabela como a mostrada abaixo, o período de tempo 

que cada professor fez parte do corpo docente nos últimos quatro anos. Um 

professor é considerado estável se permaneceu no corpo docente, por pelo menos 

60% do período considerado.  

 
Número  
professores / 
situação 

2018 2019 2020 2021 2022 Meses 
Total 

Estabilidade 
(Sim/Não) 

        

        

        

        

    
 Total de 

meses 
  

    
 Média = 

Total de 
Meses/n 

  

 
     número de professores estáveis 

índice =  -------------------------------------------------------------- 
                          número de professores admitidos para o curso 

 
Também deve ser considerado o percentual de professores que 

apresentaram algum tipo de produção científica (artigos científicos, livros, defesa de 

trabalhos em congressos e outros eventos científicos, traduções, etc.) nos últimos 

três anos, em concordância com o disposto ns instrumentos de avaliação para 

autorização e reconhecimento de cursos, credenciamento e recredenciamento de 

IES. 

Outro ponto é o índice de relação alunos/professor no último ano letivo. 

também deve ser considerado o índice de relação disciplinas/professor no último 

ano letivo.  

Ainda pode ser considerado o índice de aderência das disciplinas à formação 

dos respectivos docentes. 

E, também, o índice de participação dos docentes em programas de 

qualificação e aperfeiçoamento profissional, a saber: participação em cursos de pós-
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graduação, participação em congressos e simpósios científicos, produção científica 

de artigos e livros, publicações e apresentações científicas diversas, etc. 

Outro quesito é a existência e implementação de um plano de qualificação e 

aperfeiçoamento docente. 

Um dos quesito importante é o plano de cargos, carreira e salários 

implementado. 

 

5.4.7.7.32.2 Coordenações de Cursos 

 

Na questão referente às coordenações, a avaliação deve levar em 

consideração a formação, a titulação e a experiência profissional e acadêmica para 

a gestão do curso. A titulação de mestre e doutor valoriza mais a atuação deste 

profissional e contribuí para a qualidade do curso. 

O índice de dedicação e regime de trabalho das coordenações é um quesito 

importante e no mínimo deve ser tempo parcial igual ou superior a 20 horas 

semanais. 

A produção científica, cultural e técnica dos coordenadores considera que 

devem ter artigos científicos, livros, defesa de trabalhos em congressos e outros 

eventos científicos, traduções, etc.,  nos últimos três anos 

As coordenações dos cursos da FATEC-PR devem realizar eventos 

específicos (palestras, semanas científico-culturais, seminários, etc.), a cada no 

último ano letivo 

Ainda na sua atuação as coordenações dos cursos da FATEC-PR devem 

sempre realizar reuniões pedagógicas com seus professores, a cada semestre 

letivo. 

As coordenações dos cursos da FATEC-PR devem realizar reuniões 

específicas dos seus colegiados de curso a cada semestre conforme previsto no 

calendário acadêmico. 

Outro ponto é que as coordenações dos cursos da FATEC-PR devem 

promover cursos ou atividades de extensão a cada ano letivo. 

As atividades de atendimento prestadas aos alunos e professores pelas 

coordenações dos cursos da FATEC-PR deve ser feitas com regularidade. 

No âmbito do colegiado do curso e / ou do NDE, as coordenações devem 
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apresentar propostas de alterações, correções e/ou inovações nos projetos 

pedagógicos de seus respectivos cursos. 

 

5.4.7.7.32.3 Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 

Para avaliar os PPC – Projetos Pedagógicos de Cursos da FATEC-PR, são 

considerados os seguintes aspectos: 

 os cursos da FATEC-PR apresentam, em seus projetos pedagógicos, seus 

objetivos e finalidades de maneira explícita e coesa; 

 previsão nos projetos pedagógicos dos cursos da FATEC-PR do perfil que 

se pretende para o egresso; 

 conteúdos previstos para cada curso em conformidade com as diretrizes 

curriculares nacionais; 

 mecanismos de atualização dos projetos pedagógicos, com participação 

do corpo docente; 

 carga horária de cada curso adequada à implementação dos conteúdos 

previstos, bem como das atividades extracurriculares pretendidas; 

 curso prevê atividades de prática profissional e de estágio supervisionado; 

 desenvolvimento das atividades práticas previstas sustentada pela 

disponibilidade, na instituição, dos laboratórios necessários; 

 disciplinas constantes da matriz curricular de cada curso estão em plena 

sintonia com a formação pretendida para os egressos, destacadamente 

em termos de competências e habilidades; 

 as disciplinas de cada curso estão previstas, nos planos de ensino dos 

professores, com bibliografias mais indicadas e em quantidade adequada; 

 sistema institucionalizado de avaliação do desempenho discente nas 

disciplinas curriculares, sendo este sistema praticado por todo corpo 

docente, respeitando-se as especificidades de cada disciplina; 

 há previsão de mecanismos de prática interdisciplinar; 

 Projetos Pedagógicos de cada curso refletindo intenções estratégicas da 

instituição como um todo, estando sintonizado com a Missão da mesma; 

 ao cumprir a integralização curricular, o aluno encontra, no projeto 

pedagógico do curso, uma distribuição equilibrada das atividades 
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acadêmicas; 

 previsão nas estruturas dos cursos da FATEC-PR, de espaços para o 

desenvolvimento de atividades complementares; 

 previsão nas estruturas curriculares dos cursos da FATEC-PR, espaços de 

oxigenação dos cursos, tais como disciplinas optativas, tópicos especiais, 

etc; 

 interação Teoria/Prática contemplada no transcorrer dos períodos letivos 

dos cursos da FATEC-PR, e ainda em todas as disciplinas; 

 alunos concluintes dos cursos da FATEC-PR incumbidos de apresentar 

um trabalho de conclusão de curso, por defesa oral e escrita; 

 cada disciplina dos cursos da FATEC-PR preve as respectivas e 

adequadas práticas pedagógicas; 

 

5.4.7.7.32.4 Biblioteca 

 

Com relação a avaliação da Biblioteca, além da aplicação do questionário 

mostrado, sob a forma de modelos acima, também são considerados os seguintes 

aspectos: 

 bibliotecário(a) devidamente qualificado(a), responsável pela condução 

dos trabalhos gerais da biblioteca FATEC-PR; 

 equipe de apoio técnico-administrativo ao(à) bibliotecário(a); 

 quantidade de livros-texto por aluno, considerando-se o que prevê os 

instrumentos de avaliação para autorização e reconhecimento de cursos; 

 relação aluno/metragem no ambiente coletivo da biblioteca; 

 biblioteca informatizada (softwares específicos de gerenciamento da 

biblioteca, para serviços de empréstimos, catalogação, pesquisas, etc.); 

 disponibilização na biblioteca de computadores específicos para uso de 

alunos e professores; 

 existência de um plano de atualização do acervo de livros e periódicos; 

 quantidade de assinaturas de periódicos científicos relevantes, por curso; 

 tempo médio das assinaturas de periódicos científicos relevantes; 

 espaço físico destinado ao acervo atendendo às necessidades vigentes; 

 espaços físicos suficientes para estudos coletivos; 
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 espaços físicos suficientes para estudos individuais; 

 a biblioteca dispõe de ambiente para estudos com equipamentos 

tecnológicos (TV, Vídeo, multimídia, etc.); 

 há regulamento de acesso e uso da biblioteca devidamente implementado; 

 disponibilidade aos alunos e professores, de serviços de reprografia; 

 

5.4.7.7.32.5 Infraestrutura Física, Tecnológica e de Materiais 

 

Para a avaliação da Infraestrutura, além do questionário informatizado que  

vem sendo aplicado, apresentado junto aos modelos mostrados anteriormente, 

também são consideradas as informações disponíveis sobre: 

 salas de aulas suficientes para atendimento às turmas dos cursos em 

andamento; 

 relação aluno/metragem para as salas de aula da FATEC-PR; 

 espaços adequados para as coordenações de cursos; 

 disponibiliza espaços adequados para o desempenho das funções técnico-

administrativas; 

 espaços adequados para as atividades de convivência e lazer; 

 espaços adequados para o corpo docente (sala coletiva, salas de estudos 

e sanitários) para os professores; 

 espaços adequados para as atividades de atendimentos especiais a 

alunos; 

 formas adequadas de acesso a todas as dependências da instituição, para 

os portadores de necessidades especiais; 

 disponibiliza espaço suficiente para reuniões em auditório; 

 equipamentos tecnológicos disponibilizados para o corpo docente, com 

exceção de multimídia (TVs, DVDs, Multimídias, Vídeos, Flip Sharts, retro-

projetores, aparelhos de som, telões, etc.); 

 quantidade de equipamentos tecnológicos de multimídia disponibilizados 

para o corpo docente; 

 

5.4.7.7.32.6 Corpo Discente 
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Para as informações avaliadas sobre o corpo discente, além do questionário 

aplicado, também são consideradas as informações disponíveis sobre;  

 mecanismo institucionalizado de acesso aos cursos superiores da 

FATEC-PR; 

 mecanismos de participação discente no processo de acompanhamento 

do desempenho institucional, através de representatividade nos órgãos 

colegiados; 

 estimulo e apoio a organização discente, através da disponibilidade de 

logística para o funcionamento de órgão de representatividade discente, 

como os Diretórios Central de Estudantes; 

 atendimento pleno às necessidades dos alunos, em termos de 

documentação acadêmica; 

 prazos e valores praticados para a entrega de documentos acadêmicos 

adequados à realidade local da FATEC-PR; 

 mecanismos de atendimento especial a alunos com dificuldade de 

aprendizagem; 

 acesso às informações referentes à sua carreira acadêmica, por meio de 

sistemas informatizados; 

 horário de atendimento da Secretaria Geral adequado às necessidades 

dos alunos; 

 atendimento extraordinário docente aos alunos adequado às reais 

necessidades destes; 

 mecanismos de aceleração de estudos, tais como disciplinas em regime 

intensivo, aproveitamentos de estudos, etc. 

 

5.4.7.8 Utilização dos Resultados 

 

Assim, de posse dos vários relatórios e demonstrativos gráficos gerados pelo 

processo avaliativo, a CPA da FATEC-PR elaborará relatório parcial e / ou final, 

encaminhando-o aos órgãos competentes internos, ao SINAES, postando-o no 

sistema E-MEC, até final do mês de março de cada ano e a outros órgãos 

pertinentes, conforme determinações legais em vigência. A FATEC-PR promoverá 

ainda a divulgação interna e externa destes relatórios, respeitadas as devidas 
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especificidades de cada caso. 

Entende-se ainda que tão importante quanto a fase de levantamento de 

dados e a elaboração dos instrumentos de divulgação destes dados, é a fase de 

análise e indicação de melhorias, realizada pelas diferentes áreas envolvidas no 

processo de avaliação. 

Após apresentação dos relatórios com os devidos resultados, a CPA da 

FATEC-PR efetuará análise dos dados e discussão dos resultados da avaliação, 

através dos já citados grupos de discussão. Os resultados da análise deverão 

subsidiar as tomadas de decisões, tanto no âmbito dos cursos como nas esferas 

superiores da FATEC-PR, resultando em melhorias diversas. 

A avaliação institucional, na FATEC-PR, será considerada sempre mais do 

que um instrumento de recolhimento de dados e informações para apresentação a 

órgãos superiores. Ela constitui uma ferramenta de gestão imprescindível, pois 

monitora, permanentemente, a qualidade do desempenho institucional, provendo o 

planejamento de dados e informações sobre os pontos críticos que merecem 

prioridade, influi no processo decisório, tornando mais objetivas as condições em 

análise e cria uma cultura de mudança institucional, ao demonstrar a todos os 

segmentos internos que suas participações estão sendo consideradas e estão 

contribuindo para o desenvolvimento institucional. 

Uma das técnicas a ser utilizada é a de grupos de discussão. Esses grupos 

permitem investigar de forma aprofundada um determinado tema, permitem explorar 

e entender as idéias e as reações dos pesquisados que deverão representar uma 

amostra do universo objeto de estudo. Formados por três a cinco indivíduos, os 

grupos são motivados a gerar informações por meio de questões contidas nos 

relatórios de apurações de resultados da pesquisa, devidamente elaborados em 

roteiros semi-estruturados de entrevistas/pesquisas.  
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A eleição dos integrantes dos grupos é realizada por indicação da Direção 

Geral com aquiescência das coordenações de cursos, que deverá utilizar-se de 

alguns critérios, dentre eles, o de afinidade. Os indivíduos são comunicados que 

farão parte da equipe e avisados da data, local e hora, bem como do tempo 

estimado para a duração da discussão, que, em princípio, dura duas horas, 

podendo, no entanto, prolongar-se até o tempo máximo de quatro horas, com um 

intervalo. Estas reuniões são denominadas reuniões operacionais e tratam de 

assuntos operacionais do dia-a-dia e também das ações a serem desenvolvidas 

para atender as necessidades identificadas por ocasião dos trabalhos da CPA  

A discussão é conduzida por um mediador/moderador preparado para manter 

o máximo de neutralidade e objetividade na condução do trabalho. Como forma de 

registro, cabe ao mediador, assessorado por um relator, redigir e emitir relatório 

referente à discussão de cada grupo, bem como das propostas oriundas destas 

discussões, a serem encaminhadas aos competentes órgãos para as devidas 

providências acadêmico-administrativas. 

 

5.5 MÓDULO DE CONSOLIDAÇÃO 

 

 Conforme explicitado anteriormente, o processo de autoavaliação, em todas 

as suas fases, culminará na apuração de inúmeros dados estatísticos qualitativos e 

quantitativos. Estes dados, com toda fundamentação teórica cabível (pareceres, 

interpretações, decisões, perspectivas, planejamentos, etc.), estarão compondo 

relatórios de avaliação instituição, com a finalidade de sustentar todo um 

procedimento gerencial e, ainda, de alimentar de informações todas as pessoas e 

órgãos pertinentes ao processo. A composição destes relatórios deverá levar em 

consideração a necessidade primordial de possuir uma estrutura clara e precisa, 

permitindo a análise e a interpretação dos conteúdos. 

 Os relatórios finais da autoavaliação institucional da FATEC-PR possibilitarão 

um pleno entendimento dos valores ali tratados em cada etapa, bem como uma 

amplitude considerável em termos de indicadores analíticos dos resultados. 

 Nesta fase do processo de consolidação (emissão, avaliação e utilização real 

dos relatórios emitidos), dá-se ao trabalho avaliativo realizado, a atenção merecida, 

através das análises e formulações de proposituras diversas que venham a indicar a 
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real necessidade e validade de todo este levantamento de índices de qualidade 

praticado na instituição. 

 Uma outra atitude na etapa de consolidação se faz necessária por parte dos 

dirigentes e avaliadores institucionais: a prospecção dos resultados obtidos, através 

de uma ampla e consciente divulgação. 

 Estão previstos os seguintes mecanismos de exposição dos resultados finais 

da autoavaliação institucional da FATEC-PR: 

 Reuniões de Conselhos e Colegiados (reuniões de avaliação da avaliação 

e de tomadas de decisões); 

 Reuniões Docentes (reuniões de avaliação da avaliação e de captação de 

idéias e sugestões); 

 Seminários envolvendo um público maior (esclarecimentos a alunos, 

funcionários e representantes da sociedade); 

 Divulgação impressa através da emissão de boletins informativos; 

 Disponibilidade de informações no site da instituição. 

 Grupos de estudos específicos para o processo de Avaliação Institucional. 

Com isto, certamente os agentes envolvidos poderão perceber uma maior 

abertura da instituição às suas potencialidades avaliativas e ao seu interesse pelo 

êxito de toda comunidade. Trata-se de uma real conclamação a todos os que 

esperam e até mesmo requerem o melhor da instituição, a prestarem-se como 

agentes somadores e proativos, que lutem pela instituição. 

Por tratar-se de um procedimento institucional altamente complexo, muitos 

questionamentos surgirão e muitos ajustes serão necessários para a continuidade 

do processo. A CPA da FATEC-PR e os dirigentes de maior responsabilidade devem 

assim fazer uma leitura sincera do diagnóstico aferido e, através de uma visão 

crítica, atuarem como agentes planejadores das ações futuras, com vistas ao 

realinhamento estratégico institucional. 

Caberá, pois, a estes (CPA e Corpo de Dirigentes), uma primeira visão crítica 

do todo avaliativo, bem como do todo institucional revelado nos índices da 

autoavaliação, para as devidas providências em termos de novo posicionamento 

autoavaliativo para a sequência da vida institucional e de ações gerenciais de 

melhorias na infraestrutura material e humana e, também, processual. 
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CAPÍTULO 6 - PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, VERIFICAÇÃO E AÇÃO 

CORRETIVA. 

 

6 ASPECTOS QUE ENVOLVEM A IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 

 

Terminada a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional o grande 

desafio que se coloca é o da sua implementação, ou seja, da transformação da 

visão e ideias em realidade palpável. A consolidação da Visão entre os clientes 

internos e externos exige a criação de um conjunto objetivo, ordenado e sistemático 

de ações práticas em busca de resultados.  

A IES pretende durante a implementação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional levar em consideração as ferramentas de Qualidade em Gestão, 

especificamente o PDCA - Planejamento, Execução, verificação e Ação Corretiva, 

preconizada pelos especialistas em gestão pela qualidade, como é o caso de 

Falconi (1992). 

O PDCA é um ciclo que se repete cada vez que o processo é alterado, sendo 

um método gerencial composto de quatro fases básicas “Plan-do-check-act”, ou 

seja: 

 P (Plan) Planejamento - Definir as metas e definir os métodos que 

permitirão atingir as metas propostas;  

 D (Do) Execução - Educar, treinar e executar a tarefa; 

 C (Check) Verificação - Verificar os resultados; 

 A (Action) Ação Corretiva - Atuar corretivamente. 

O PDCA é a descrição da forma como as mudanças devem ser realizadas 

numa organização de qualidade. Não inclui apenas os passos do planejamento e 

implementação de uma mudança, mas também a verificar se as alterações 

produziram a melhoria desejada ou esperada, agindo de forma a ajustar, corrigir ou 

efetuar uma melhoria adicional com base no passo de verificação. 

O grande diferencial do PDCA é o incentivo à melhoria contínua. 

 

6.1 AS ETAPAS DO CICLO PDCA PROPOSTO 

 

As quatro fases ou etapas do Ciclo PDCA se caracterizam por: 
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1ª Etapa: P (Plan) – Planejamento - Trata do estabelecimento dos objetivos 

e dos processos necessários para a obtenção de resultados, de acordo com os 

requisitos do cliente e com a política da qualidade da organização. Consiste em 

detectar um problema ou possibilidade de melhoria, na busca de suas causas, 

seleção das causas principais e montagem de um plano de ação. Nessa etapa, 

podem ser usadas algumas ferramentas da qualidade como: Brainstorming, 

Multivotação, Sistema GUT-CD, Diagrama de Ishikawa, as Sete Ferramentas para o 

Planejamento da Qualidade, Modelagem Estatístico-Matemática, Teoria de 

Amostragem, Simulação, Plano de Ação 5W2H e outras. 

2ª Etapa: D (Do) – Execução ou implementação dos processos - Significa 

execução das tarefas exatamente como foram previstas no plano e coleta de dados 

para verificação do processo. Nesta etapa é essencial o treinamento no trabalho 

decorrente da fase de planejamento. O sucesso dessa etapa depende do sucesso 

da etapa anterior, considerando-se que a eliminação de um erro na etapa de 

planejamento tem um custo menor do que a eliminação do mesmo erro na etapa de 

execução.  

3ª Etapa: C (Check) - Verificação, checagem - A checagem consiste no 

monitoramento e medição de processos e produtos em relação à política, objetivos e 

requisitos para o produto, bem como a comunicação dos resultados. 

A checagem é essencial para avaliar o sucesso das etapas anteriores.  

Nesta etapa podem ser utilizadas as Sete Ferramentas para o Controle 

Estatístico da Qualidade, assim como outras ferramentas estatísticas, como por 

exemplo, Análise de Variância, Regressão, técnicas multivariadas (Principal 

Component Analysis, MANOVA, Cluster Analysis, Discriminante, Correlações 

Canônicas etc.). 

4ª Etapa: A (Action) – Agir - Esta etapa diz respeito à tomada de ações a fim 

de melhorar continuamente o desempenho dos processos. Baseia-se no resultado 

da checagem, pois conclui sobre a necessidade de ações corretivas (se a checagem 

detectou algum problema), preventivas (se não ocorreu nenhum problema, porém, 

poderia ter ocorrido) ou de padronização (se tudo ocorreu conforme o planejado e 

uma nova maneira de executar determinado processo foi descoberta).  

A finalização da implantação de um PDCA dá origem a outro PDCA, ou seja, 

a quarta etapa (Action) de um PDCA dará origem à primeira etapa (Plan) do próximo 
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PDCA, sendo esta a base da melhoria contínua. Essa conexão entre Action-Plan 

chama-se de circularidade do PDCA.  

Os resultados da implantação dos PDCA's devem ser comunicados para a 

alta administração num momento denominado Workshop (prestação de contas). 

Normalmente existem datas fixas, mensais, para a realização de workshop, assim 

como existe toda uma tecnologia para gerenciar esses eventos.  

 

 
Figura 19 – Ciclo PDCA proposto para o acompanhamento. 

Fonte: Elaborado com base em Falconi (1992). 

 
O quadro a seguir apresenta os passos para implementação do PDI: 
 

Descrição dos Passos Responsável 

1. Designar uma Comissão para implantação do PDI. Direção Geral 

2. Divulgar os objetivos, metas e ações estabelecidas no PDI a 
toda à comunidade acadêmica com objetivo de sensibilização e 
arregimentação de colaboradores. 

Comissão 

3. Definição de responsáveis pelas ações já estabelecidas no PDI. Comissão 

4. Identificação de necessidade de treinamento por parte dos 
responsáveis pelas ações. 

Comissão 

5. Liberação de Recursos para Treinamento. Direção Geral 

6. Identificação de recursos necessários e estabelecimento de 
prazos para a execução das ações. 

Comissão 
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Descrição dos Passos Responsável 

7. Execução/Monitoramento. Comissão 

8. Garantir o alcance das metas. Comissão 

Quadro 35 - Planejamento para implantação do PDI. 

 

6.2 MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS OBJETIVOS 

 

Na aplicação do Ciclo PDCA, além das reuniões da Comissão, prevista 

acima, o acompanhamento dos objetivos do PDI inclui a realização de reuniões do 

CAS - Conselho de Administração Superior, Reuniões de Colegiados de Curso, 

Reuniões da Comissão Própria de Avaliação, Reuniões do NDE – Núcleo Docente 

Estruturante de cada Curso.  

Nestas reuniões também, além dos assuntos previstos no Regimento Geral 

da FATEC-PR, são acompanhados os planos de ação específicos, analisados 

relatórios, encaminhadas as atividades e efetuados os planejamentos necessários. 

Além disso, planejar e supervisionar atividades e serviços do pessoal técnico-

administrativo e dos docentes faz parte das atividades de Direção e Coordenação, 

bem como acompanhar os objetivos de suas áreas de atuação. 
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