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1. DO PROJETO 
 

 

 

 

1.1 CUMPRIMENTO LEGAL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – consiste em um documento 

em que se definem a missão da instituição de ensino superior e as estratégias para 

atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um período de cinco anos, deverá 

contemplar o cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, metas e 

ações do Plano da IES, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, 

a manutenção dos padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. Deverá 

apresentar, ainda, um quadro resumo contendo a relação dos principais indicadores de 

desempenho, que possibilite comparar, para cada um, a situação atual e futura (após a 

vigência do PDI)1. 

Assim sendo, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) busca nortear o 

caminho a ser seguido pela Instituição, de forma a cumprir a sua missão e alcançar seus 

objetivos. Vislumbrando um horizonte de no mínimo cinco anos (conforme estabelece a 

Resolução CNE/CES 10/20022), é um documento que caracteriza a identidade da 

Instituição e em sua composição elementar constitui-se da filosofia de trabalho, a 

declaração da missão e o perfil institucional, as orientações para as diretrizes 

pedagógicas, as atividades acadêmicas e a infraestrutura que desenvolve e/ou pretende 

desenvolver nos anos de vigência, e ainda a programação para a oferta de curso. O PDI 

tem ainda papel importante no processo de credenciamento e recredenciamento de IES, 

conforme Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Assim, o PDI constitui-se não 

apenas de um instrumento de gestão, norteador do caminho a ser seguido e da forma 

como cumprir sua missão e alcançar seus objetivos; mas, também um requisito legal 

para o recredenciamento de Instituições Públicas de Ensino Superior. Portanto, para sua 

elaboração, alguns aspectos devem ser considerados: 

➢ Há uma base legal que norteia a elaboração do PDI e sua obrigatoriedade para as 

Instituições que oferecem Nível Superior; 
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➢ Necessidade de alinhamento e integração com planos governamentais, tais como: 

Plano Nacional de Educação, Plano Plurianual, etc.; 

➢ Necessidade de integração com o processo de Avaliação Institucional- Lei do 

SINAES; 

➢ Construção conjunta do PPI – Projeto Pedagógico Institucional e o PPC – Projeto 

Pedagógico dos Cursos, os quais devem estar alinhados. 

Considerando, portanto, o PDI como um pré-requisito para o processo regulatório 

de Instituições Superiores de Educação, alguns dispositivos legais de orientação à 

elaboração do PDI devem ser observados, sendo eles: 

a) Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB); 

b) Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004; 

c) Decreto N. 5.773, de 9 de maio de 2006; 

d) Nota técnica N. 062/MEC - Definir a Estrutura do Relato Institucional. 

a) Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB) 

A Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB): Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e seu art. 46 faz referência ao processo de regulação entre outros 

subsídios. Salienta-se que os itens de exercício da autonomia universitária constantes 

no art. 54, § 1º são também peças do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

b) Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004 

A Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004: Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Em seu art. 3º A alínea I, traz o 

Plano de desenvolvimento Institucional como um dos instrumentos para identificar o 

perfil e o significado de atuação da IES. 

c) Decreto N. 9.235, de 15 de dezembro de 2017 

Art. 21. Observada a organização acadêmica da instituição, o PDI conterá, no mínimo, 

os seguintes elementos: 

I - missão, objetivos e metas da instituição em sua área de atuação e seu histórico de 

implantação e desenvolvimento, se for o caso; 

II - projeto pedagógico da instituição, que conterá, entre outros, as políticas institucionais 

de ensino, pesquisa e extensão; 

III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus 

cursos, com especificação das modalidades de oferta, da programação de abertura de 

cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações físicas e, quando for o caso, 

da previsão de abertura de campus fora de sede e de polos de educação a distância; 

IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número e 

natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campus para oferta de cursos 
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presenciais, polos de educação a distância, articulação entre as modalidades presencial 

e a distância e incorporação de recursos tecnológicos; 

V - oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto sensu, quando for o 

caso; 

VI - perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, com indicação dos 

requisitos de titulação, da experiência no magistério superior e da experiência 

profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da existência de 

plano de carreira, do regime de trabalho, dos procedimentos para substituição eventual 

dos professores do quadro e da incorporação de professores com comprovada 

experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à inovação 

e à competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado de trabalho; 

VII - organização administrativa da instituição e políticas de gestão, com identificação 

das formas de participação dos professores, tutores e estudantes nos órgãos colegiados 

responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos, dos procedimentos de 

autoavaliação institucional e de atendimento aos estudantes, das ações de 

transparência e divulgação de informações da instituição e das eventuais parcerias e 

compartilhamento de estruturas com outras instituições, demonstrada a capacidade de 

atendimento dos cursos a serem ofertados; 

VIII - projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que 

garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos 

documentos originais; 

IX - infraestrutura física e instalações acadêmicas, que especificará: 

a) com relação à biblioteca: 

1. acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos acadêmicos e 

científicos, bases de dados e recursos multimídia; 

2. formas de atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica com os 

cursos e programas previstos; e 

3. espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo 

e serviços oferecidos; e 

b) com relação aos laboratórios: instalações, equipamentos e recursos tecnológicos 

existentes e a serem adquiridos, com a identificação de sua correlação pedagógica com 

os cursos e programas previstos e a descrição de inovações tecnológicas consideradas 

significativas; 

X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras; 

XI - oferta de educação a distância, especificadas: 

a) sua abrangência geográfica; 

b) relação de polos de educação a distância previstos para a vigência do PDI; 
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c) infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os polos 

de educação a distância, em consonância com os cursos a serem ofertados; 

d) descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com os 

projetos pedagógicos dos cursos previstos; e 

e) previsão da capacidade de atendimento do público-alvo. 

Parágrafo único. O PDI contemplará as formas previstas para o atendimento ao descrito 

nos art. 16 e art. 17, no tocante às políticas ou aos programas de extensão, de iniciação 

científica, tecnológica e de docência institucionalizados, conforme a organização 

acadêmica pleiteada pela instituição. 

 
 

Exigência Dispositivo Legal 

Missão, Objetivos, Metas e Ações Art. 21°, I 
Projeto Pedagógico da Instituição Art. 21°, II 

Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição Art. 21°, III 

Cronograma de Implantação e Evolução dos Cursos Art. 21°, III 

Organização Didático-Pedagógica da Instituição Art. 21°, IV 

Organização Administrativa da Instituição Art. 21°, VII 
Projeto de Acervo Acadêmico em Meio digital Art. 21°, VIII 

Infraestrutura Física e Instalações Art. 21°, IX 

Tabela 1. Cumprimento Legal para elaboração do PDI – Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

 

 
d) Nota técnica N. 065/2014-MEC 

Trata da elaboração de um documento institucional, denominado de Relato Institucional, 

que tem como objetivo destacar o papel das avaliações externas e das avaliações 

internas, nos termos da Lei do SINAES, dentro dos processos de gestão institucional. 

Ou seja, os resultados das avaliações internas e externas devem ser contemplados no 

PDI da instituição, refletidos através de objetivos, metas e ações instituições que 

busquem a melhoria e/ou consolidação dos pontos observados nas avalições. Este 

Relato Institucional deve ser organizado da seguinte forma: 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 
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Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 4 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Resumindo, este Relato Institucional deve evidenciar a interação entre os resultados do 

conjunto de avaliações (externas e internas) e suas atividades acadêmico- 

administrativas, de forma a demonstrar as ações implementadas e as melhorias da IES. 

 

 
1.2 METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO PDI 

 
Este PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo como base 

a metodologia do Planejamento Estratégico e Situacional um processo que diz respeito 

a um conjunto de princípios teóricos e procedimentos metodológicos e técnicos que 

podem ser aplicados a qualquer tipo de organização social que demanda um objetivo e 

que persegue uma mudança situacional futura. O planejamento aqui apresentado não 

trata apenas das decisões sobre o futuro, mas questiona, principalmente, qual é o futuro 

das decisões a serem tomadas. 

Busca-se, contudo não se deixar levar pelo ritmo dos acontecimentos do 

cotidiano, como a força da correnteza de um rio, mas saber aonde se quer chegar e 

concentrar as forças e potencialidades em uma direção definida. O planejamento 

elaborado estrategicamente, não é outra coisa senão a ciência e a arte de atribuir maior 

governabilidade às pessoas e organizações. 

Planejando estrategicamente, a organização criou condições para a revelação 

de lideranças baseadas na participação e na delegação de autoridade, o que implica em 

uma postura intelectual e de gestão que compreende que não cabe ao planejador 

predizer o futuro, mas buscar viabilidade para criá-lo, como uma ferramenta que amplia 

o arco de possibilidades humanas, ou seja, um instrumento de liberdade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo como sustentação: 

✓ Análise do Presente e sua Interferência no Futuro. A Instituição tem consciência 

que as decisões que toma hoje têm múltiplos efeitos sobre o futuro porque dependem 

não só da avaliação sobre fatos presentes, mas da evolução futura de processos não 

controláveis, fatos que ainda não conhece. 

✓ Previsão, Estratégia e Cenários Alternativos. Na produção de fatos sociais, que 

envolvem múltiplos atores criativos que também planejam, a capacidade de previsão 

situacional e suas técnicas substituirão a previsão determinística, normativa e tradicional 
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que observa o futuro como mera consequência do passado. Decorre desta percepção a 

necessidade de elaborar estratégias e desenhar operações para cenários alternativos e 

surpresas, muitas vezes, não imagináveis. 

✓ Capacidade para Lidar com Surpresas. O futuro sempre será incerto e nebuloso, 

não existe a hipótese de governabilidade absoluta sobre sistemas sociais, mesmo 

próximos desta condição, pois há sempre um componente imponderável no 

planejamento. A IES buscou então, através de técnicas de gestão apropriadas, preparar- 

se para enfrentar surpresas com planos de contingência, com rapidez e eficácia, 

desenvolvendo habilidades institucionais capazes de diminuir a vulnerabilidade do 

plano. 

✓ Mediação entre o Passado e o Futuro. O processo de planejamento estratégico se 

alimenta da experiência prática e do aprendizado institucional relacionados aos erros 

cometidos. Portanto serão desenvolvidos meios de gestão capazes de aprender com os 

erros e colocar este conhecimento a serviço do planejamento. 

✓ Mediação entre o Conhecimento e a Ação. O processo de planejamento pode ser 

comparado a um grande cálculo que não só deve preceder a ação, mas presidi-la. Este 

cálculo não é obvio ou simples, é influenciado e dependente das múltiplas explicações 

e perspectivas sobre a realidade e só acontece, em última instância, quando surge a 

síntese entre a apropriação do saber técnico acumulado e da expertise política. É um 

cálculo técnico-político, pois nem sempre a decisão puramente técnica é mais racional 

que a política, e vice-versa. 

O cálculo estratégico dissociado da ação será completamente supérfluo e formal, 

por sua vez, se a ação não for precedida e presidida pelo cálculo estratégico. Neste caso 

a organização permanecerá submetida à improvisação e ao ritmo da conjuntura. 

O enfoque de planejamento proposto, portanto, não é um rito burocrático ou um 

conhecimento que possa ser revelado a alguns e não a outros, mas uma capacidade 

pessoal e institucional de governar, de fazer política no sentido mais original deste termo. 

O processo de planejamento não substitui a perícia dos dirigentes, nem o carisma da 

liderança, ao contrário, aumenta sua eficácia porque coloca estes aspectos a serviço de 

um projeto político coletivo. 

 
 

1.3 OBJETIVOS DO PDI 

 
"Diagnosticar é transformar dados em informações para 

estabelecer metas, ações e objetivos, ou seja planejar o 
Futuro". 
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O Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição de Ensino Superior 

FATEC-PR foi estruturado tendo presente os objetivos que seguem: 

✓ Definir fundamentos conceituais, aspectos metodológicos e operacionais do projeto, 

tendo como finalidade o desenvolvimento e crescimento da Instituição; 

✓ Comprometer-se para que o Plano não se limite a uma proposta teórica de cunho 

estratégico, mas que tenha aplicabilidade e objetividade dentro do cenário educacional 

e empresarial; 

✓ Apresentar-se de forma sistemática para que seja compreendido, desenvolvido e 

concretizado em condições reais e com efetividade, transpondo o caráter teórico e os 

elementos norteadores. 

 

 
1.4 DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA 

 
O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA subsidia os atos de 

credenciamento, a concepção desse instrumento é descrita a seguir: 

 
 

O credenciamento institucional transcorre dentro de um fluxo processual 
composto por diversas etapas, dentre as quais a avaliação in loco, que culmina 
em um relatório da comissão de avaliadores, em que constam aferidas as 
informações apresentadas pela IES, relacionadas à realidade encontrada 
durante a visita. É gerado, assim, o Conceito institucional – Ci, graduado em 
cinco níveis, cujos valores iguais ou superiores a três indicam qualidade 
satisfatória. De acordo com a legislação, as instituições privadas são 
credenciadas originalmente como faculdades. O processo de credenciamento 
abrange a oferta da modalidade presencial ou a distância. Sendo assim, o 
presente instrumento é a ferramenta dos avaliadores na verificação dos cinco 
eixos, que contemplam as dez dimensões do Sinaes. É importante ressaltar 
que os conceitos obtidos nas avaliações não garantem, por si sós, o 
deferimento do ato autorizativo, mas subsidiam as secretarias competentes do 
MEC em suas decisões regulatórias. O cálculo utilizado para obter o Ci 
considera pesos atribuídos aos cinco eixos do instrumento de Avaliação. 
Assim, para o ato de credenciamento, o eixo 1 (Planejamento e Avaliação 
institucional) possui peso 10, enquanto o eixo 2 (Desenvolvimento institucional) 
tem peso 30; cada um dos três eixos restantes (3-Políticas acadêmicas, 4- 
Políticas de gestão e 5-infraestrutura) possui peso 20. 
Em decorrência de nova legislação e do aperfeiçoamento de procedimentos, 
foram necessárias atualizações nos instrumentos avaliativos, que foram 
cuidadosamente revisados pela equipe da Coordenação-Geral de Avaliação in 
loco. 
De acordo com as competências descritas na legislação, cabe ao INEP a 
elaboração dos instrumentos de avaliação, a partir de diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos do MEC. Dentro do processo de reconstrução dos parâmetros de 
qualidade, foi constituído um comitê gestor por meio da Portaria nº 670, de 11 
de agosto de 2017, no âmbito da DAeS, para análise, revisão e adequações 
dos instrumentos de avaliação externa. Esse grupo foi integrado pelo inep, 
SeSu, Seres, Capes, Cne e Conaes. Essa mesma Portaria instituiu uma 
comissão CASltiva, como forma de democratização, transparência e fonte de 
subsídios, com representantes da Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias (ABRUC), Fórum das entidades Representativas do ensino 
Superior Particular (FÓRUM), Associação Brasileira de educação a Distância 
(ABeD), Fórum nacional de Pró-reitores das Universidades estaduais e 
Municipais (ForGRAD), Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 
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estaduais e Municipais (ABRUeM) e Associação nacional dos Dirigentes das 
instituições Federais de ensino Superior (AnDiFeS). 
As alterações, compreendidas como imprescindíveis, basearam-se em 
diversos aportes: legislação pertinente; legislação recentemente instituída; 
estudos estatísticos; análise de demandas provenientes da sociedade civil 
organizada e da comunidade acadêmica; metas do Pne; interlocução com os 
integrantes do Banco nacional de Avaliadores do Sinaes – BASis; e 
permanente diálogo entre o inep e a Seres, que utiliza os instrumentos em sua 
prática regulatória. Todas as sugestões recebidas foram analisadas e 
discutidas pela equipe do inep, tendo contribuído para a construção deste 
documento. 
O instrumento contempla as 10 dimensões determinadas pelo art. 3º da Lei do 
SinAeS (a missão e o plano de desenvolvimento institucional (PDi); a política 
para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; a responsabilidade 
social da instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal; 
a organização e gestão da instituição; a infraestrutura física; o planejamento e 
a avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes; a sustentabilidade 
financeira) agrupadas por afinidade em cinco eixos, com indicadores que 
apresentam elementos de avaliação e os respectivos critérios para sua análise 
e verificação. 
Além dos indicadores distribuídos nos eixos, ao final deste documento foi 
disponibilizado um glossário, a fim de dirimir dúvidas e evitar a compreensão 
equivocada dos termos. 

 

Instrumento de Avaliação Institucional externa | presencial 
e a distância 
CREDENCIAMENTO 
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2. DA MANTENEDORA 
 

 
 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 

 
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. 

 
2.1.1 Condições Fiscais e Parafiscais 

 
A instituição está inscrita no CNPJ sob o nº 04972854/0001-90 e mantém 

regularidade fiscal e parafiscal, estando em dia com os recolhimentos e obrigações, 

conforme certidões anexadas ao processo no e-mec. 

 

 
2.2 DADOS DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

 
 

ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA 

CNPJ: 04972854/0001-90      

End.: Rua Itacolomi     Nº: 450 

Bairro: Portão Cidade: Curitiba CEP: 81.070-150 UF: PR 

Fone: (41) 3246-7722       

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

 
2.3 DADOS DO DIRIGENTE PRINCIPAL 

 

João Paulo Alves da Silva 

Cargo: Diretor da Mantenedora 

CPF: 173.958.538-06 

mailto:presidência@desconta.com.br
mailto:mauro.rizzo@uol.com.br
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End.: Rua Amadeu Minas Nº: 85  

Bairro: Jd Vitória Cidade: Avaré UF: SP 

E-mail: presidencia@desconta.com.br   

mailto:presidencia@desconta.com.br
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3. DA MANTIDA 
 

 

 

3.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – FATEC-PR 

End.: Rua Itacolomi     Nº: 450 

Bairro: Portão Cidade: Curitiba CEP: 81.070-50 UF: PR 

Fone: (41) 3246-7722       

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

 

 

3.2 DADOS DOS DIRIGENTES DA MANTIDA 

 

Rodrigo Medeiros Ribeiro 

Cargo: Diretor Geral     

CPF: 071.053.889-86    

RG: 7.797.604-3     

End.: São mateus  Nº: 580  

Bairro: Portão Cidade: Curitiba UF: PR 

E-mail: direcaoacademica@fatecpr.edu.br   

 

 

3.3 FINALIDADES 

 
Alinhada aos novos tempos, a Faculdade desenvolve esforços objetivando o 

processo de permanente atualização administrativa com uma gestão participativa, 

buscando a otimização de seus processos e a consolidação de sua atuação junto à 

sociedade. 

A qualidade dos serviços oferecidos, o pronto atendimento à sua clientela e a 

permanente busca da melhoria, são princípios que balizam as ações internas e relações 

externas da FATEC-PR. 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
mailto:presidência@desconta.com.br
mailto:mauro.rizzo@uol.com.br
mailto:direcaoacademica@fatecpr.edu.br
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Nesse contexto, esta Instituição de Ensino Superior é consciente de seu papel 

como instituição promotora de mudanças, mediante a formação e qualificação do 

homem-cidadão que interage ativamente junto à sociedade, promovendo o crescimento 

e desenvolvimento local, regional e nacional. 

Seu Regimento apresenta as seguintes ações: 

✓ Atuar como centro de referência em ensino, pesquisa e extensão, nas áreas 

específicas escolhidas, é um propósito para o qual a Instituição vem se preparando com 

disposição, ciente dos desafios que se interpõem neste cenário de competitividade que 

caracteriza a nova realidade contextual em que se insere. 

✓ Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

✓ Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento que atuar, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada; 

✓ Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

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

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

publicações ou de outras formas de comunicação; 

✓ Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

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

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

esta uma relação de reciprocidade; 

✓ Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

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

geradas na instituição. 
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4. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

 

 

4.1 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

4.1.1 Organização Acadêmico-administrativa 

 

A seguir são apresentadas as metas institucionais de forma quantificada e 

datada, em cronograma de execução, contemplando a implementação de todas as suas 

proposições. 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

Desenvolver a Gestão 

Acadêmica dos Cursos 

 
Formalizar, efetivar e promover 

a participação de todos os 

coordenadores de cursos nos 

órgãos colegiados 

Efetivar as atribuições 

previstas no Regimento Geral, 

sistematizando e 

documentando as decisões e 

discussões das Reuniões de 

Colegiado 

 
 

 
Permanente 

 
 

Promover a Dedicação Exclusiva 

dos Coordenadores 

 
Ter 100% dos Docentes 

envolvidos com a 

Administração Acadêmica dos 

Cursos com Dedicação Integral 

Estabelecer Regimes de 

Tempo Integral para os 

Contratos de Trabalhos de 

todos os professores 

envolvidos com a gestão 

acadêmica dos cursos (NDE) 

 
 

 
2018 

 
 

 
Adequar os Serviços de Controle 

Acadêmico 

Disponibilizar o sistema de 

Controle Acadêmico da 

Faculdade, oferecendo aos 

discentes o acesso facilitado 

(internet, terminais). 

Melhorar o Desempenho do 

Pessoal Técnico Administrativo 

Aquisição de Software que 

atenda às necessidades da 

secretaria. 

Treinamento e Contratação e 

Capacitação de Recursos 

Humanos. 

 
 
 
 

2018 

 
 
 

 
Estruturar a Gestão 

Democrática e Participativa 

Constituir uma estrutura 

organizacional que garanta 

pelo menos 51% de 

representatividade aos 

membros da comunidade 

acadêmica e social. 

 
 
 

Estabelecer esta estrutura no 

Regimento da Faculdade. 

 
 

 
2018 

Fortalecer todos os órgãos 

colegiados previstos no 

Regimento. 

Articular as ações dos órgãos 

colegiados. 

 
2018 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

25 

 

 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efetivar a Política de 

Comunicação Interna e Externa 

da Faculdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implantar uma ouvidoria geral 

como órgão CASltivo à 

comunidade acadêmica para 

subsidiar decisões 

Criar mecanismos para que os 

processos de comunicação 

estejam adequados às 

necessidades dos diversos 

setores. 

 
 

2018 

Refletir e assimilar a crítica, a 

reivindicação de indivíduos ou 

grupos da comunidade 

universitária ou da sociedade; 

Utilizar e estabelecer 

parâmetros de análise, 

apropriando-se das 

informações; 

Criar meios em instâncias 

apropriadas para 

acompanhamento e solução 

do fato ocorrido; 

Dar feedback aos 

interessados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

 
 

Integrar as ações na área da 

Comunicação. 

Desenvolver cronograma de 

Reuniões; 

Criar documentos que 

socializem as informações 

Proporcionar sistemas de 

Intranet e Internet. 

 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 

 
Implantar o Plano de Carreira 

para o Corpo Administrativo 

 
 
 
 

 
Ter o Corpo administrativo 

composto por, pelo menos, 

20% (vinte por cento) de 

auxiliares de administração 

escolar graduados. 

Disponibilizar e oferecer 

mecanismos de obtenção de 

qualificação e capacitação 

destinadas ao corpo docente, 

acrescido de treinamentos 

profissionais e cursos de curta 

duração ou “livres” específicos 

e inerentes à área de atuação 

dos mesmos. Mecanismos 

estes devidamente adaptados 

as diferentes formas de regime 

de trabalho e suas 

correspondes remunerações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

Promover a participação efetiva 

dos Colegiados dos Cursos na 

adequação e elaboração de 

Projetos Pedagógicos 

 
 

Atingir 100% de participação. 

Reunir todos os professores do 

curso pelo menos uma vez por 

mês. 

 
 

Permanente 
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ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

  Divulgar as atribuições da  

  função do coordenador;  

 Ter 100% dos coordenadores Avaliar a atuação do  

 fazendo de sua função um dos coordenador no que diz 2019 

 baluartes para a garantia de respeito ao atendimento a  

 qualidade do curso. alunos e docentes;  

  Avaliar a forma de condução do  

  curso.  

 
Garantir 100% de participação Divulgar as datas das reuniões; 

 

 da representação de 

coordenadores nas reuniões 

Fazer convocações; 

Solicitar a ciência dos 

 

2018 

 dos órgãos colegiados. interessados.  

  
Implementar todo o apoio 

Solicitar a relação de demanda; 2018 

 didático-pedagógico Providenciar a compra,  

 necessário. instalação ou contratação que Até 2020 

  forem pertinentes.  

  Levantar a situação atual dos 

coordenadores e do NDE; 
2018 

 

Otimizar a Coordenação de 

 
Ter, em 100% dos cursos 

Incentivar a busca da titulação; 2018 

curso oferecidos, coordenadores que Contratar para os novos  

 atendam às exigências 

máximas dos padrões de 

cursos, coordenadores que já 

atendam os parâmetros de 

 

2019 

 qualidade do MEC quanto à qualidade do MEC;  
    

 titulação. Substituir coordenadores que  

  não possam ou não queiram 

enquadrar-se nos objetivos da 

 

Até 2022 

  Faculdade.  

  Levantar a situação atual dos 

coordenadores; 
2018 

  
Ter, em 100% dos cursos 

Adequar o regime de trabalho; 2018 

 oferecidos, coordenadores que Contratar para os novos cursos  

 atendam às exigências docentes que já atendam os  

 máximas dos padrões de parâmetros de qualidade do  

 qualidade do MEC quanto ao 

regime de trabalho. 

MEC; 

Substituir coordenadores que 

 
2019 

  não possam ou não queiram  

  enquadrar-se nos objetivos da  

  Faculdade.  

 Ter, em 100% dos cursos 

oferecidos, coordenadores que 

Levantar a situação atual dos 

coordenadores; 
2018 
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ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 atendam às exigências 

máximas dos padrões de 

qualidade do MEC quanto à 

experiência profissional. 

Contratar para os novos cursos 

docentes que já atendam os 

parâmetros de qualidade; 

Substituir coordenadores que 

não possam enquadrar-se nos 

objetivos da Faculdade. 

 
 
 
 

2019 

 
 
 

 
Ter, em 100% dos cursos 

coordenadores com efetiva 

dedicação à condução dos 

mesmos. 

Levantar a situação atual dos 

coordenadores; 
2020 

Contratar para os novos cursos 

docentes que já atendam os 

parâmetros de qualidade do 

MEC; 

Substituir coordenadores que 

não possam ou não queiram 

enquadrar-se nos objetivos da 

Faculdade. 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otimizar a Organização do 

Controle Administrativo 

 
 
 
 
Aprimorar o controle acadêmico 

tornando-o eficiente em sua 

totalidade. 

Informatizar o controle 

acadêmico utilizando programa 

que permita confiabilidade 

para: fluxo curricular; 

matrículas; trancamento; 

frequência; notas; aprovação / 

reprovação; atualização on-line 

do aluno sobre sua vida 

acadêmica. 

 
 
 
 

 
Até 2018 

 
 

Qualificar técnicos 

administrativos através de 

bolsas de estudo com 

descontos que podem chegar a 

100%, e com incentivos 

salariais aos funcionários que 

concluem tais cursos. 

Incentivo à formação 

continuada do corpo técnico; 

Oferta de cursos voltados à 

atuação específica; 

Oferta de cursos de relações 

interpessoais para o bom 

desempenho profissional; 

 
 
 
 
 
 

Permanente 

Estímulo à participação em 

eventos sociais, culturais e 

científicos promovidos pela 

Instituição e outras entidades. 

 
 
 

 
Capacitar e dar treinamento em 

Informática. 

Atualizar conhecimentos na 

área da informática. 

 
 
 
 

 
Permanente 

Realizar cursos para usuários 

da comunidade da 

administração, agentes de 

informática, administradores de 

redes e funcionários técnicos e 

administrativos. 

Dispor de técnicos 

administrativos em quantidade 

Levantar o número atual dos 

servidores; 
2018 
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ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 suficiente para atender as 

necessidades da Faculdade. 

Se necessário, contratar novos 

funcionários para atender os 

parâmetros de qualidade; 

 
2019 

Qualificar os servidores já 

contratados; 

Efetuar remanejamentos 

através de concursos internos. 

 
 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dar apoio ao Discente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar a política de assistência 

ao estudante até cobrir a 

totalidade de suas 

necessidades pedagógicas. 

Apoiar o estudante que passa 

por intercorrências que possam 

fragilizar e diminuir o seu 

aproveitamento; 

Contatar com as empresas e 

instituições; 

 
 

 
2019 

Assinar protocolo de convênios; 

Implementar o programa de 

bolsas de estudo; 

Implementar o programa de 

monitoria; 

Implementar o programa de 

bolsa-trabalho; 

 
 
 
 

Até 2019 

Realizar a melhoria dos 

serviços já oferecidos. 
Permanente 

Criar serviços que ofereçam 

melhores condições de vida ao 

estudante; 

Atingir, pelo menos, o número 

de 05 convênios por curso. 

 
 

Até 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalhar a postura acadêmica 

e profissional do estudante 

Orientar os estudantes sobre 

métodos de estudo; 

Incentivar a participação 

discente em grupos de 

pesquisa e Programa de 

Extensão; 

Informar constantemente sobre 

tendências, requisitos e 

dificuldades relacionadas ao 

mercado de trabalho; 

Propiciar contato dos 

estudantes com expert na área, 

através de palestras e 

seminários; 

Propiciar a inserção em 

estágios desde o início do 

processo formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
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ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
Atingir o percentual de 20% de 

publicações e eventos 

produzidos pelos alunos e 

reconhecidos pelos grupos 

científicos das diferentes áreas 

do conhecimento; 

 
Apoiar a iniciativa tanto do 

professor quanto do aluno no 

sentido de organização de 

eventos e divulgação científica. 

Oportunizar a participação na 

iniciação científica; 

Dar apoio para a participação 

em congressos, encontros, e 

seminários realizados em 

outras instituições; 

Promover eventos na própria 

instituição; 

Otimizar e divulgar os recursos 

de divulgação já existentes tais 

como: revistas, murais, página 

na Internet, entre outros. 

 
 
 
 
 
 

 
2019 

Oferecer acompanhamento 

psicopedagógico. 

Contratar pessoal qualificado 

para o exercício dessa 

atividade. 

 
2018 

 
 
 
 

Oferecer mecanismos de 

nivelamento atingindo pelo 

menos 40% dos alunos 

ingressantes 

Identificar as principais 

defasagens dos ingressantes 

por meio do processo seletivo; 

 
2018 

Formar turmas de nivelamento 

compatíveis com as prioridades 

de cada curso; 

 
Permanente 

Acompanhar e orientar 

didaticamente, de modo 

prioritário, os alunos 

ingressantes com dificuldades 

de aprendizagem. 

 
 

Permanente 

  
 
 
 
 
 

Desenvolver o programa de 

acompanhamento ao egresso 

Atualizar o cadastro 2021 

Criar associação de ex-alunos; 

Promover encontros de ex- 

alunos; 

Solicitar a participação do 

egresso no processo de 

avaliação institucional; 

Convidar egressos para dar 

palestras para os novos alunos; 

Manter contato com os 

egressos em página da 

internet. 

 
 
 
 
 
 

2021 

 
4.1.2 Organização didático-pedagógica 

PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
Adequação do currículo dos 

cursos 

Ter Currículos de Cursos que 

satisfaçam as necessidades 

dos alunos em consonância 

com os objetivos institucionais 

Identificar possíveis 

deficiências na Estrutura 

Curricular dos Cursos e 

promover alteração curricular 

 

 
Permanente 
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PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

Criar um sistema unificado para 

a Avaliação do Ensino 

Aprendizagem 

Definir uma política institucional 

de avaliação. 

Diagnosticar os mecanismos de 

avaliação e formalizar um 

sistema para todos os cursos 

 
2018 

 
PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
Participação expressiva dos 

Discentes em programas de 

Extensão 

Desenvolver mecanismos para 

que todos os discentes 

participem pelo menos de duas 

atividades de extensão por 

semestre 

Definir por curso e por termo 

um cronograma de atividades 

de extensão para todo o 

semestre 

 
 

Permanente 

 
Participação Expressiva dos 

Discentes em atividades 

articuladas com o setor 

produtivo e com atividades 

voluntárias 

 
 

Estabelecer diretrizes para que 

todos os discentes realizem 

pelo menos uma Visita Técnica 

por semestre 

Estabelecer parcerias, 

convênios e ações integradas 

com o setor produtivo e social 

Definir uma agenda de visita 

técnica para cada semestre 

 
 
 

 
Permanente 

 
PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

 
Criação de um núcleo de 

Pesquisa Acadêmica 

Estabelecer o Núcleo de 

Pesquisa possa organizar um 

simpósio para a apresentação 

de Pesquisas Acadêmicas da 

Faculdade e de outras 

Instituições 

 

 
Definir uma Equipe e aprimorar 

a Política de apoio e parceria 

para Pesquisa Acadêmica 

 
 

 
2021 

 
 
 
 

 
Política de apoio à iniciação 

científica 

 
 
 
 

Todos os alunos estarem 

inseridos em atividades de 

iniciação científica 

Atribuição de carga horária aos 

professores para orientar os 

alunos na iniciação científica; 

Criar mecanismos de estímulos 

e recompensas aos alunos e 

professores que se destacarem 

na realização de trabalhos de 

iniciação científicas (prêmios, 

publicações, apresentações) 

 
 
 
 

 
2020 

Veiculação da Revista FATEC- 

PR 

Todos os cursos serem 

representados e participantes 

da Revista FATEC-PR 

Incentivar a participação 

docente na Revista FATEC-PR 

 
2020 

 

4.1.3 Avaliação do Ensino-aprendizagem 
 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

Repensar a prática educativa, 

buscando uma conceitualização 

Considerar a integração do 

cognitivo e do afetivo, do 

instrutivo e do educativo como 

Refletir sobre o caráter 

sistêmico dos componentes do 

 
Permanente 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

do processo ensino- 

aprendizagem. 

requisitos psicológicos e 

pedagógicos essenciais. 

processo de ensino- 

aprendizagem; 

Reconhecer a importância de 

suas relações em função do 

caráter bilateral da 

comunicação entre professor- 

aluno; aluno-aluno, grupo- 

professor, professor-professor. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Estabelecer a integração 

dialética entre o instrutivo e o 

educativo 

 
 

Ter como propósito essencial 

contribuir para a formação 

integral da personalidade do 

aluno; 

Oferecer informação sobre a 

qualidade do processo de 

ensino aprendizagem, sobre a 

efetividade dos outros 

componentes e das 

necessidades de ajuste e 

modificações que o sistema 

deve usufruir. 

Fazer da avaliação do processo 

de aprendizagem uma ação 

contínua, analisando as 

diferentes etapas do processo; 

Avaliar o processo e não 

apenas o produto; 

Avaliar a aprendizagem de 

formação de valores com o 

mesmo interesse que os 

conteúdos conceituais; 

Fazer a avaliação ocorrer em 

todos os momentos do 

processo, ou seja, no início 

(diagnóstica), no final 

(somativa), e longo de todo o 

processo (formativa). 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Permanente 

 

4.1.4 Organização e Gestão das Pessoas 

4.1.4.1 Corpo Docente 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

 
Melhorar consideravelmente a 

Titulação do Corpo Docente 

Manter em cada um dos cursos 

oferecidos pela Instituição 

professores com Mestrado e 

Doutorado, de maneira que 

atenda aos padrões de 

qualidade e a Avaliação das 

Condições de Ensino 

 
Estabelecer um cronograma 

anual para que no final da 

vigência do PDI a FATEC-PR 

tenha 2/3 do corpo docente com 

o título de Mestres e Doutores 

 
 
 
 

Permanente 

 
Melhorar o índice de professores 

com formação pedagógica e 

experiência profissional 

 
90% do Corpo Docente com 

experiência profissional e 

pedagógica 

Contratação de Docentes que 

atendam aos objetivos do item; 

Desenvolvimento  de um 

programa de capacitação 

pedagógica 

 
 

Permanente 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 
 
 
 

 
Ampliação do número de 

docentes com dedicação em 

tempo integral e parcial 

 
 
 
 
 

Manter 1/3 do corpo docente 

em regime de trabalho integral 

e parcial 

Distribuir a carga horária dos 

professores em tempo integral 

para que possam disponibilizar 

50% da carga horária para 

atividades extraclasse; 

Distribuir a carga horária dos 

professores em regime de 

tempo parcial - 20 horas de 

trabalho semanal, 

disponibilizando 25% da carga 

horária para atividades 

extraclasse 

 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

Definir uma política de 

capacitação e por meio de um 

efetivo Plano de Carreira 

Docente 

 
Estimular e Motivar o Corpo 

Docente 

Atender ao que estabelece o 

Plano de Carreira Docente, 

adequando conforme as 

necessidades 

 
 

Permanente 

 
Desenvolver uma Política de 

Incentivos Profissionais 

Promover uma política de 

incentivo a participação 

docente em eventos e 

atividades da área 

Divulgar, disponibilizar carga 

horária, mecanismos e 

recursos para a participação 

dos Doentes em Eventos. 

 
 

Permanente 

 

 
DESEMPENHO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

Promover a publicação docente 

Publicação Anual da Revista 

Científica da Faculdade; 

Cada docente em tempo parcial 

e integral publicar pelo menos 

um artigo anual 

Disponibilizar recursos 

humanos e financeiros para 

concretização da meta 

proposta 

 
 

Permanente 

 
 
 
 

Estabelecer uma política 

Institucional para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao ensino de 

graduação 

 
 
 
 

Estimular a formação 

continuada através de 

programas de especialização, 

mestrado, doutorado e pós- 

doutorado 

Criação de Cursos de 

Especialização nas áreas dos 

cursos oferecidos. Ser um 

agente facilitador para que os 

docentes participem de 

programas de mestrado e 

doutorado 

Atribuir carga horária aos 

professores participantes de 

programas de mestrado e 

doutorado. 

 
 
 
 
 

 
Permanente 

4.1.4.2 Corpo Discente 

 
CORPO DISCENTE 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

Fidelizar os alunos 
Reduzir a perda de alunos por 

evasão; 
Levantar as causas da evasão; Permanente 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

33 

 

 

CORPO DISCENTE 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 Baixar o número de evasões 

para 5% no semestre. 

Aplicar instrumentos de 

avaliação da satisfação do 

aluno; 

Estabelecer planejamento 

estratégico, para fidelização 

discente. 

 

 
 

 
Ampliar e melhorar os projetos e 

programas de suporte aos 

alunos: orientações acadêmicas, 

monitoria, iniciação científica, 

atividades de extensão e 

atividades complementares. 

Definição do conjunto de 

atividades acadêmicas 

complementares e 

suplementares de qualificação 

dos cursos. 

Atualização e ampliação da 

infraestrutura de laboratórios e 

equipamentos conforme o 

plano de expansão. 

Definir o conjunto de atividades 

acadêmicas complementares e 

suplementares de qualificação 

dos cursos. 

Atualizar e ampliar a 

infraestrutura de laboratórios e 

equipamentos. 

Intensificar a valorização do 

aluno e do professor como 

protagonistas do processo 

ensino-aprendizagem 

 
 

 
 
 

 
Permanente 

Acompanhar e orientar 

didaticamente, de modo 

prioritário, os alunos 

ingressantes com dificuldades 

de aprendizagem. 

 
 

Criação de um Núcleo de 

Orientação Didática. 

Criar o Núcleo de Orientação 

Didática constituído por 

professores das disciplinas 

básicas 

 

 

2019 

Ampliar o número de convênios 

com instituições e empresas. 

Assinatura de pelo menos dez 

(10) convênios por curso. 

Contatar empresas e 

instituições, visando parcerias. 

Assinar protocolo de convênios 

 
2019 

 

 

4.1.4.3 Corpo Técnico-administrativo 

 
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 
 
 
 

Formação continuada e o 

aperfeiçoamento das 

habilidades e conhecimentos 

nas diversas áreas, abrangendo 

o corpo técnico e administrativo. 

 
 
 

 
Habilitar a totalidade (100%) 

dos funcionários técnico 

/administrativo a apoiar as 

atividades de docência, 

investigação, extensão, 

prestação de serviços, 

segurança e gestão acadêmica 

Incentivar a formação 

continuada do corpo técnico; 

Ofertar cursos voltados à 

atuação específica; 

Ofertar cursos de relações 

interpessoais para o bom 

desempenho profissional; 

Estimular a participação em 

eventos sociais, culturais e 

científicos promovidos pela 

Instituição e outras entidades; 

Proporcionar atualização de 

conhecimentos na área de 

atuação. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Permanente 
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FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

Contar com corpo técnico 

adequado a uma IES com 

qualidade 

 
Manter a totalidade (100%) do 

corpo técnico constituído por 

profissionais de excelente 

formação e experiência 

Elaborar um Plano de Carreira, 

que vise estimular a progressão 

profissional e ofereça, por meio 

de cursos e treinamentos, a 

possibilidade de 

aperfeiçoamento e ascensão 

 
 

Permanente 

 

 

4.1.4.4 Instalações 

 
INSTALAÇÕES GERAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 
 
 

Ampliação das Instalações 

Físicas 

 
 
 

 
Conforme Plano de Expansão 

Inserir no Planejamento 

Econômico percentuais de 

investimento com expansão 

das instalações físicas 

Estabelecer parceria com 

empresários da região. 

 
 
 
 

Conforme Plano de 

Expansão 

 
Política de Aquisição de 

Equipamentos 

Que todos os cursos existentes 

e os a serem criados tenham 

os equipamentos necessários. 

Inserir no Planejamento 

Econômico percentuais de 

investimento com 

equipamentos 

 
 

Permanente 

 

 
BIBLIOTECA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
Política de Expansão da Área 

Física 

 
Ampliação - Conforme Plano de 

Expansão 

Inserir no Planejamento 

Econômico percentuais de 

investimento com a expansão 

da Biblioteca 

 
 

Até 2019 

 
 
 

 
Política na aquisição do acervo 

bibliográfico 

Possibilitar que todos os cursos 

tenham Bibliografia Adequada 

em Quantidade e atualizada 

conforme o Projeto Pedagógico 

e a Avaliação das Condições 

de Ensino. 

Aquisição de Bibliografia 

recomendada para os cursos a 

serem implantados. 

 
 

 
Inserir no Planejamento 

Econômico percentuais de 

investimento com a aquisição 

de acervo da Biblioteca. 

 
 
 
 

 
Permanente 

 
 

Política de Aquisição de 

Equipamentos 

 
 

Aquisição de Equipamentos e 

Software para a biblioteca 

Aquisição de um Programa 

visando modernizar a 

informatização da biblioteca; 

Aquisição de 15 

microcomputadores para 

 

 

Até 2019 
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  utilização exclusiva da 

biblioteca 

 

 
 
Política para Recursos Humanos 

1 Bibliotecária e 3 auxiliares 

para cada 1.500 alunos 

matriculados na Instituição 

Contratação de Funcionários 

conforme a demanda e o 

aumento de alunos 

matriculados 

 
 

Permanente 

 
LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

 
 

Política de Aquisição dos 

equipamentos e material para os 

Laboratórios 

Dotar os laboratórios existentes 

e os a serem implantados de 

equipamentos e matérias 

necessários para que tenham 

condições de uso, conforme 

prescrevem os projetos 

pedagógicos e a Avaliação das 

Condições de Ensino. 

Inserir no Planejamento 

Econômico percentuais de 

investimento com a aquisição 

de equipamentos para os 

Laboratórios. 

Adquirir os Equipamentos e 

Materiais necessários aos 

Laboratórios 

 
 

 
 

 
Permanente 

 

 

4.1.4.5 Avaliação Institucional 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 

 

Formação da Comissão Própria 

de Avaliação 

 

 

Relatórios Anuais de 

Autoavaliação 

Aplicação de Questionários; 

Entrevistas com o corpo 

docente e discente; 

Acompanhamento sistemático 

das metas estabelecidas pela 

CPA 

 

 

 
Permanente 

 
Consolidar a política de 

avaliação institucional 

 
Realizar semestralmente a 

Avaliação Institucional 

Transformar as Ações de 

Avaliação Institucional em um 

Plano Sistemático de 

Avaliação. 

 
 

2018 

 
 

Fortalecer a equipe para a 

prática da avaliação institucional 

 
 

Ter uma Equipe coesa, 

participativa e compromissada 

com a Avaliação Institucional 

Redefinir a Equipe Permanente 

de Avaliação Institucional; 

Oferecer condições para a 

realização das atividades da 

Equipe de Avaliação 

Institucional 

 
 

 
2018 
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4.1.4.6 Avanços Tecnológicos e Ações Inovadoras 

 
AVANÇOS TECNOLÓGICOS E AÇÕES INOVADORAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Institucionalização de Ações 

Inovadoras de Ensino 

 
 

Buscar a excelência da 

Qualidade no oferecimento 

dos cursos de graduação, 

Tendo em vista os 

Instrumentos nacionais de 

Avaliação superior 

Fomentar ambientes 

institucionais de discussão de 

propostas e estratégias para o 

ensino inovador (metodologias) 

Criar e fortalecer núcleos de 

estudo de práticas e inovações 

pedagógicas por área de 

conhecimento. 

 
 
 
 

 
2019 

 
Criação de espaços, 

planejamento de programas e 

projetos do Núcleo 

Institucional de 

Desenvolvimento Pedagógico 

dos Docentes para atualização 

e desenvolvimento pedagógico 

dos atores institucionais da 

universidade, para, inclusive, 

um atendimento profissional e 

humanizado à comunidade 

externa 

 
 
 
 

Criar e fortalecer núcleos de 

estudo de práticas e inovações 

pedagógicas por área de 

conhecimento 

 
Sistematizar a capacitação 

docente para o ensino inovador 

 
 
 
 
 

 
 

 
2019 

 
Institucionalização de 

ações inovadoras de ensino, 

implementando e 

aperfeiçoando os novos 

recursos didático pedagógicos, 

buscando agregar as novas 

tecnologias às metodologias 

educacionais 

Desenvolvimento de 

estudos multiprofissionais, 

interdisciplinares e 

transdisciplinares que 

favoreçam a criação e a 

inovação no ambiente 

acadêmico 

 
 
 
 
 

2019 

 
Reestruturação e 

aprimoramentos processuais 

dos cursos e das suas 

matrizes curriculares, 

pautados nas necessidades 

de formação continuada do 

indivíduo e de atendimento 

das demandas sociais e 

legais 

 
 

Planejar e criar novos modelos 

organizacionais de processos 

visando a flexibilização 

curricular e interdisciplinaridade 

 
 

 
 
 

2019 
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AVANÇOS TECNOLÓGICOS E AÇÕES INOVADORAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

  
Elaboração de projetos 

 
 

 
Desenvolver novos sistemas de 

tecnologia de informação 

atendendo aos novos modelos 

organizacionais. 

 

pedagógicos dos cursos que  

reafirmem o compromisso  

social e a responsabilidade 

ético–política da IES 

 

2019 

com a formação acadêmica  

oferecida  

 
Desenvolvimento de 

  

estudos multiprofissionais, Criar ambientes físicos  

interdisciplinares e adequados para o  

transdisciplinares que desenvolvimento de 2019 

favoreçam a criação e a flexibilização curricular e  

inovação no ambiente interdisciplinaridade  

acadêmico   

 
 
 
 

Mecanismos de Divulgação 

para a comunidade 

 
 
 
 

 
Através do site e informativos 

 
 
 
 

 
2019 

 

 

4.1.4.7 Aspectos financeiros e orçamentários 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

 
 

 
 

 
Tornar a Faculdade 

Autossustentável no Aspecto 

Econômico-Financeiro 

 
 

 
 

 
Reelaborar o Plano de 

Execução Orçamentária 

tornando-o mais abrangente 

Interligar os Sistemas da Área 

Administrativa, Operacional e 

Contábil, Orçamentária e 

Financeira; 

Implantar e operacionalizar o 

sistema de gestão econômica 

para: Controle de Obras; 

Licitações; Convênios; 

Patrimônio; Materiais; Veículos 

e Combustíveis; Protocolo; 

Recursos Humanos; 

 
 

 
 
 

 
Permanente 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES PRAZOS 

  Elaborar o orçamento-  

programa da Faculdade; 

Socializar a comunidade sua 

 

Permanente 

realidade e possibilidades;  

 Estimular e facilitar a  

 elaboração de projetos que  

 possam captar recursos para a  

 

Captar recursos externos 
Faculdade; 

Planejar a captação de 

 

Permanente 

 recursos por meios alternativos:  

 doações, parceiras, convênios  

 e outros.  

  Vincular as metas  

  orçamentárias aos objetivos  

 Prestar contas, fins da instituição;  

 semestralmente, à comunidade Implantar sistema de redução  

Otimização de Recursos 

Financeiros 

universitária, da execução 

orçamentário-financeira 

de custo sem interferir na 

qualidade; 

 

Permanente 

 definida no seu orçamento- Elaborar planejamento de giro  

 programa. de abastecimento dos insumos;  

  Elaborar planejamento de  

  reinvestimento.  

 

4.1.5 Ações Institucionais Propostas 
 

Ações Propostas 
Início 

2018 2019 2020 2021 2022 

Efetivar as atribuições previstas no Regimento Geral, sistematizando e 

documentando as decisões e discussões das Reuniões de Colegiado. 
Permanente 

Estabelecer Regime de Tempo Integral para os Contratos de Trabalhos de 

todos os professores envolvidos com a gestão acadêmica dos cursos. 

     

Aquisição de Software que melhor atenda às necessidades da secretaria. 

Treinamento e Contratação e Capacitação de Recursos Humanos. 

     

Estabelecer esta estrutura no Regimento da Faculdade.      

Articular as ações dos órgãos colegiados.      

Criar mecanismos para que os processos de comunicação estejam 

adequados às necessidades dos diversos setores. 

     

Refletir e assimilar a crítica, a reivindicação de indivíduos ou grupos da 

comunidade universitária ou da sociedade. 

Utilizar e estabelecer parâmetros de análise, apropriando-se das 

informações; 

Criar meios em instâncias apropriadas para acompanhamento e solução do 

fato ocorrido; 

Dar feedback aos interessados. - professores, alunos, comunidade e 

funcionários 
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Ações Propostas 
Início 

2018 2019 2020 2021 2022 

Desenvolver cronograma de Reuniões; 

Criar documentos que socializem as informações; 

Ampliar sistemas de Intranet e Internet. 

 
Permanente 

Disponibilizar e oferecer mecanismos de obtenção de qualificação e 

capacitação destinadas ao corpo docente, acrescido de treinamentos 

profissionais e cursos de curta duração ou “livres” específicos e inerentes à 

área de atuação dos mesmos. Mecanismos estes devidamente adaptados 

as diferentes formas de regime de trabalho e suas correspondes 

remunerações. 

     

Reunir todos os professores do curso pelo menos uma vez por mês. Permanente 

Divulgar as atribuições da função do coordenador; 

Avaliar a atuação do coordenador no que diz respeito ao atendimento a 

alunos e docentes; 

Avaliar a forma de condução do curso. 

     

Divulgar as datas das reuniões; 

Fazer convocações; 

Solicitar a ciência dos interessados. 

     

Solicitar a relação de demanda.      

Providenciar a compra, instalação ou contratação que forem pertinentes.      

Levantar a situação atual dos coordenadores;      

Incentivar a busca da titulação      

Contratar para os novos cursos, coordenadores que já atendam os 

parâmetros de qualidade do MEC; 

     

Contratar para os novos cursos, docentes que já atendam os parâmetros de 

qualidade do MEC; 

     

Substituir coordenadores que não possam ou não queiram enquadrar-se nos 

objetivos da Faculdade. 

     

Adequar o regime de trabalho;      

Levantar a situação atual dos coordenadores, quanto à experiência 

profissional; 

     

Levantar a situação atual dos coordenadores quanto à dedicação efetiva aos 

cursos; 

     

Informatizar o controle acadêmico utilizando programa que permita 

confiabilidade para: fluxo curricular; matrículas; trancamento; frequência; 

notas; aprovação / reprovação; atualização on-line do aluno sobre sua vida 

acadêmica. 

     

Incentivo à formação continuada do corpo técnico; 

Oferta de cursos voltados à atuação específica; 

Oferta de cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional; 

 
 

Permanente 

Estímulo à participação em eventos sociais, culturais e científicos 

promovidos pela Instituição e outras entidades. 
Permanente 

Atualizar conhecimentos na área da informática. Permanente 

Realizar cursos para usuários da comunidade da administração, agentes de 

informática, administradores de redes e funcionários técnicos e 

administrativos. 

 
Permanente 

Levantar o número atual dos servidores      
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Ações Propostas 
Início 

2018 2019 2020 2021 2022 

Contratar novos funcionários para atender os parâmetros de qualidade;      

Qualificar os servidores já contratados; 

Efetuar remanejamentos através de concursos internos. 

     

Apoiar o estudante que passa por intercorrências que possam fragilizar e 

diminuir o seu aproveitamento; 

Contatar com as empresas e instituições; 

     

Assinar protocolo de convênios; 

Implementar o programa de bolsas de estudo; 

Implementar o programa de monitoria; 

Implementar o programa de bolsa-trabalho. 

     

Realizar a melhoria dos serviços já oferecidos.      

Criar novos serviços que ofereçam melhores condições de vida ao 

estudante; 

Atingir, pelo menos, o número de 10 convênios por curso. 

     

Orientar os estudantes sobre métodos de estudo; 

Incentivar a participação discente em grupos de pesquisa e Programa de 

Extensão; 

Informar constantemente sobre tendências, requisitos e dificuldades 

relacionadas ao mercado de trabalho; 

Propiciar contato dos estudantes com expert na área, através de palestras e 

seminários; 

Propiciar a inserção em estágios desde o início do processo formativo. 

     

Oportunizar a participação na iniciação científica; 

Dar apoio para a participação em congressos, encontros, e seminários 

realizados em outras instituições; 

Promover eventos na própria instituição; 

Otimizar e divulgar os recursos de divulgação já existentes tais como: 

revistas, murais, página na Internet, entre outros. 

     

Contratar pessoal qualificado para o exercício a atividade - 

acompanhamento psicopedagógico 

     

Identificar as principais defasagens dos ingressantes por meio do processo 

seletivo; 

     

Formar turmas de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada 

curso; 
Permanente 

Acompanhar e orientar didaticamente, de modo prioritário, os alunos 

ingressantes com dificuldades de aprendizagem. 
Permanente 

Atualizar o cadastro de egressos      

Criar associação de ex-alunos; 

Promover encontros de ex-alunos; 

Solicitar a participação do egresso no processo de avaliação institucional; 

Convidar egressos para dar palestras para os novos alunos e manter contato 

com os egressos em página da internet. 

     

Identificar possíveis deficiências na Estrutura Curricular dos Cursos e 

promover alteração curricular 

     

Diagnosticar os mecanismos de avaliação e formalizar um sistema para 

todos os cursos 
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Ações Propostas 
Início 

2018 2019 2020 2021 2022 

Definir por curso e por termo um cronograma de atividades de extensão para 

todo o semestre 
Permanente 

Definir uma Equipe e aprimorar a Política de apoio e parceria para Pesquisa 

Acadêmica 

     

Atribuição de carga horária aos professores para orientar os alunos na 

iniciação científica; 

Criar mecanismos de estímulos e recompensas aos alunos e professores 

que se destacarem na realização de trabalhos de iniciação científicas 

(prêmios, publicações, apresentações) 

 

 
Permanente 

Incentivar a participação docente na Revista FATEC-PR Permanente 

Refletir sobre o caráter sistêmico dos componentes do processo de ensino- 

aprendizagem; 

Reconhecer a importância de suas relações em função do caráter bilateral 

da comunicação entre professor-aluno; aluno-aluno, grupo-professor, 

professor-professor. 

 

 
Permanente 

Fazer da avaliação do processo de aprendizagem uma ação contínua, 

analisando as diferentes etapas do processo; 

Avaliar o processo e não apenas o produto; 

Avaliar a aprendizagem de formação de valores com o mesmo interesse que 

os conteúdos conceituais; 

Fazer a avaliação ocorrer em todos os momentos do processo, ou seja, no 

início (diagnóstica), no final (somativa), e longo de todo o processo 

(formativa). 

 
 
 

 
Permanente 

ter 2/3 do corpo docente com o título de Mestres e Doutores      

Contratação de Docentes que atendam aos objetivos do item; 

Desenvolvimento de um programa de capacitação pedagógica 
Permanente 

Distribuir a carga horária dos professores em tempo integral para que 

possam disponibilizar 50% da carga horária para atividades extraclasse; 

Distribuir a carga horária dos professores em regime de tempo parcial - 20 

ou mais horas de trabalho semanal, disponibilizando 25% da carga horária 

para atividades extraclasse. 

 

 
Permanente 

Atender ao que estabelece o Plano de Carreira Docente, adequando 

conforme as necessidades. 
Permanente 

Divulgar, disponibilizar carga horária, mecanismos e recursos para a 

participação dos Doentes em Eventos ligados à área de atuação 
Permanente 

Disponibilizar recursos humanos e financeiros para concretização da 

publicação docente. 
Permanente 

Criação de Cursos de Especialização nas áreas dos cursos oferecidos. 

Ser um agente facilitador para que os docentes participem de programas de 

mestrado e doutorado 

Atribuir carga horária aos professores participantes de programas de 

mestrado e doutorado. 

 

 
Permanente 

Levantar as causas da evasão; 

Aplicar instrumentos de avaliação da satisfação do aluno e estabelecer 

planejamento estratégico, para fidelização discente. 

 
Permanente 
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Ações Propostas 
Início 

2018 2019 2020 2021 2022 

Definir o conjunto de atividades acadêmicas complementares e 

suplementares de qualificação dos cursos e atualizar e ampliar a 

infraestrutura de laboratórios e equipamentos. 

 
Permanente 

Criar o Núcleo de Orientação Didática constituído por professores das 

disciplinas básicas. 

     

Elaborar propostas de fluxo de informações entre os setores e implantar a 

proposta aprovada 

     

Contatar empresas e instituições, visando parcerias. Assinar protocolo de 

convênios 

     

Incentivar a formação continuada do corpo técnico; 

Ofertar cursos voltados à atuação específica; 

Ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional; 

Estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos 

promovidos pela Instituição e outras entidades; 

Proporcionar atualização de conhecimentos na área de atuação. 

 
 

 
 

Permanente 

Elaborar um Plano de Carreira, que vise estimular a progressão profissional 

e ofereça, por meio de cursos e treinamentos, a possibilidade de 

aperfeiçoamento e ascensão 

 
Permanente 

Inserir no Planejamento Econômico percentuais de investimento com 

equipamentos 
Permanente 

Inserir no Planejamento Econômico percentuais de investimento com a 

Biblioteca 
Permanente 

Aquisição de um Programa visando modernizar a informatização da 

biblioteca; 

Aquisição de 15 microcomputadores para utilização exclusiva da biblioteca 

     

Contratação de Funcionários conforme a demanda e o aumento de alunos 

matriculados 
Permanente 

Inserir no Planejamento Econômico percentuais de investimento com a 

aquisição de equipamentos para os Laboratórios. 

Adquirir os Equipamentos e Materiais necessários aos Laboratórios 

 
Permanente 

Redefinir a Equipe Permanente de Avaliação Institucional; 

Oferecer condições para a realização das atividades da Equipe de Avaliação 

Institucional 

     

Interligar os Sistemas da Área Administrativa, Operacional e Contábil, 

Orçamentária e Financeira; 

Implantar e operacionalizar o sistema de gestão econômica para: Controle 

de Obras; Licitações; Convênios; Patrimônio; Materiais; Veículos e 

Combustíveis; Protocolo; Recursos Humanos; 

 

 
Permanente 

Elaborar o orçamento-programa da Faculdade; 

Socializar a comunidade sua realidade e possibilidades; 
Permanente 

Estimular e facilitar a elaboração de projetos que possam captar recursos 

para a Faculdade; 

Planejar a captação de recursos por meios alternativos: doações, parceiras, 

convênios e outros. 

 
 

Permanente 
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Ações Propostas 
Início 

2018 2019 2020 2021 2022 

Vincular as metas orçamentárias aos objetivos fins da instituição; 

Implantar sistema de redução de custo sem interferir na qualidade; 

Elaborar planejamento de giro de abastecimento dos insumos; 

Elaborar planejamento de reinvestimento. 

 
 

Permanente 

 

4.1.6  Coerência entre as ações acadêmico-administrativas propostas 

em função da vocação global, dos objetivos e das metas. 

 
As ações acadêmico-administrativas propostas pela FATEC-PR foram 

elaboradas tendo em vista a sua missão, os seus objetivos e metas, ou seja, dando 

enfoque à formação do profissional-cidadão e a sua contribuição para com a 

comunidade. 

A FATEC-PR pretende dentro das características regionais oferecer os cursos 

de graduação, atendendo à demanda regional e cumprindo seu papel social. É 

importante ressaltar a relevância do credenciamento da IES para região e sua 

reconhecida proposta de qualidade de ensino. Apresentando uma excelente estrutura 

física, corpo docente qualificado e inovadora proposta pedagógica. A IES apresenta um 

pessoal técnico-administrativo em quantidade adequada e sempre que necessário 

recruta e qualifica novos funcionários para atender o nível de qualidade exigido. 

A FATEC-PR foi pensada a partir da sua missão, visão, princípios, valores e 

inserção regional que constituem a vocação do mesmo, de que a mudança provocada 

pelos avanços tecnológicos e pelo cenário globalizado é a grande certeza. As 

organizações e os seus talentos humanos necessitam estar preparadas para 

trabalharem com mudanças a cada momento. Entende-se que a economia não é só 

global, mas, também, instantânea e que não se trata de inovações de produtos ou 

serviços, mas de inovação estratégica, ou seja, a capacidade de mudar profundamente 

os modelos de gestão e de negócio atuais, para criar novas formas de servir os clientes, 

criando riquezas para todos. 

Outra característica é a sociedade da informação que está ingressando, a passos 

largos, no que pode ser chamado de era da economia do conhecimento. Muita riqueza 

ainda será criada; muita riqueza ainda será destruída. 

A inovação estratégica envolve três aspectos básicos: o desafio às ortodoxias, a 

descontinuidade e competências-chave. O desafio às ortodoxias compreende ações 

revolucionárias, que possam quebrar tabus e abrir novos caminhos. As ações relativas 

à descontinuidade devem conduzir a estratégias a serem operacionalizadas em um 

futuro que se pode fazer acontecer; nada irreal ou falso, mas com os pés no chão. As 
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competências-chave dizem respeito ao profundo autoconhecimento das potencialidades 

das organizações; quais os conhecimentos que têm e para onde podem esses 

conhecimentos conduzir. 
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5. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

5.1.1 Curitiba 

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

receber alunos de diversos municípios do Paraná, e, mais acentuadamente, de Curitiba 

e de 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. 

 
5.1.2 Mesorregiões do Estado do Paraná 

 

 
 

 
Foto 1. Regiões do Estado do Paraná. 

FONTE: Site do IBGE. 
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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. 

 
 
 

Foto 2. Região Metropolitana de Curitiba. 
FONTE: Site do IBGE. 

 
 

5.1.3 Dados Demográficos 

 

 
A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é a 118ª maior área metropolitana do 

mundo. Estimativas do Censo 2015, do IBGE, apontam que a Região Metropolitana de 

Curitiba tem 3.502.790 habitantes. A Grande Curitiba classifica-se como a 9ª maior e 

mais importante região metropolitana do país. 

 
 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA DENSIDADE DISTÂNCIA DA 
CAPITAL Km 

DATA DE 
CRIAÇÃO 

DATA DE 
INCLUSÃO 

Adrianópolis 6.333 1.423 4,92 133 25/07/1960 16/05/1995 

Agudos do Sul 8.982 145 49,80 73 25/07/1960 22/04/1998 

Almirante Tamandaré 112.870 276 319,84 17 10/10/1947 02/01/1974 

Araucária 133.428 466 202,27 27 11/02/1890 02/01/1974 

Balsa Nova 12.337 408 24,88 42 25/01/1961 02/01/1974 

Bocaiúva do Sul 12.159 832 10,88 40 16/03/1934 02/01/1974 
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Campo do Tenente 7.693 304 23,4 85 25/01/1961 29/10/1961 

Campina Grande do Sul 41.821 601 57,51 31 07/02/1956 02/01/1974 

Campo Largo 1.249,422 1.192 77,84 32 02/04/1870 02/01/1974 

Campo Magro 27.517 274 74,49 10 11/12/1995 11/12/1995 

Cerro Azul 17.755 1.193 13,71 87 27/12/1897 29/12/1994 

Colombo 232.432 199 921,25 19 13/01/1890 02/01/1974 

Contenda 17.525 324 40,87 48 14/11/1951 02/01/1974 

Curitiba 1.879.355 433 3665,85 0 29/03/1693 02/01/1974 

 

Tabela 1. DADOS PRINCIPAIS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA RMC 
(IBGE, CENSO 2015). 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2015. 

 
 

 
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 com base 

em dados do IBGE de 2015: 

 

 
 

Município 
 

Legislação Área 
(km²) 

População 
(2015) 

 

IDH 
PIB em mil R$ 

(2013) 

Adrianópolis 
Lei Est. nº 
11.096/95 

1.349,338 6.333 0,667 médio 105.901 

Agudos do 
Sul 

Lei Est. nº 
12.125/98 

192,228 8.983 0,660 médio 119.464 

Almirante 
Tamandaré 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

195,145 
 

112.870 
 

0,699 médio 
 

1.106.562 

 

Araucária 
Lei Compl. 

Fed. nº 14/73 

 

469,166 
 

133.428 
 

0,740 elevado 
 

7.360.425 

 

Balsa Nova 
Lei Compl. 

Fed. nº 14/73 

 

396,914 
 

12.337 
 

0,696 médio 
 

555.836 

Bocaiúva do 
Sul 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

826,344 
 

12.159 
 

0,640 médio 
 

153.199 

Campina 
Grande do 

Sul 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

539,861 
 

41.821 
 

0,718 elevado 
 

987.480 

Campo do 
Tenente 

Lei Compl. 

Est. nº 
139/11 

 

304,489 
 

7.693 
 

0,686 médio 
 

153.896 

Campo 
Largo 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

1.249,422 
 

124.098 
 

0,745 elevado 
 

3.482.715 

Campo 
Magro 

Lei Est. nº 
11.096/95 

275,466 27.517 0,701 elevado 279.062 

Cerro Azul 
Lei Est. nº 
11.027/94 

1.341,187 17.755 0,573 baixo 204.174 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adrian%C3%B3polis_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agudos_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agudos_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://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://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bocai%C3%BAva_do_Sul
https://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://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
https://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://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Tenente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Tenente
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&amp;amp%3BcodAto=62625&amp;amp%3Bindice=1&amp;amp%3BtotalRegistros
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&amp;amp%3BcodAto=62625&amp;amp%3Bindice=1&amp;amp%3BtotalRegistros
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&amp;amp%3BcodAto=62625&amp;amp%3Bindice=1&amp;amp%3BtotalRegistros
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Magro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Magro
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerro_Azul_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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Colombo 
Lei Compl. 

Fed. nº 14/73 

 

198,007 
 

232.432 
 

0,733 elevado 
 

3.796.353 

 

Contenda 
Lei Compl. 

Fed. nº 14/73 

 

299,037 
 

17.525 
 

0,681 médio 
 

244.204 

 

Curitiba 
Lei Compl. 

Fed. nº 14/73 

 

434,967 
 

1.879.355 0,823 muito 
elevado 

 

79.383.343 

Doutor 
Ulysses 

Lei Est. nº 
11.027/94 

781,447 5.808 0,546 baixo 53.677 

Fazenda Rio 
Grande 

Lei Est. nº 
11.027/94 

116,676 92.204 0,720 elevado 1.330.723 

Itaperuçu 
Lei Est. nº 
11.027/94 

312,382 26.755 0,637 médio 416.764 

Lapa 
Lei Est. nº 
13.512/02 

2.045,893 47.557 0,706 elevado 1.157.893 

 

 
Mandirituba 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 
379,179 

 
24.905 

 
0,655 médio 

 
507.614 

Pinhais 
Lei Est. nº 
11.027/94 

61,007 127.045 0,751 elevado 4.947.752 

 

Piraquara 
Lei Compl. 

Fed. nº 14/73 

 

227,560 
 

104.481 
 

0,700 elevado 
 

1.083.156 

 

Piên 
Lei Compl. 

Est. nº 
139/11 

 

254,903 
 

12.211 
 

0,694 médio 
 

587.940 

Quatro 
Barras 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

179,538 
 

22.048 
 

0,742 elevado 
 

1.548.781 

Quitandinha 
Lei Est. nº 
11.027/94 

447,023 18.419 0,680 médio 258.842 

Rio Branco 
do Sul 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

814,361 
 

32.232 
 

0,679 médio 
 

1.026.545 

 

Rio Negro 
Lei Compl. 

Est. nº 
139/11 

 

603,246 
 

33.395 
 

0,760 elevado 
 

858.233 

São José dos 
Pinhais 

Lei Compl. 
Fed. nº 14/73 

 

945,717 
 

297.895 
 

0,758 elevado 
 

25.238.577 

Tijucas do Sul Lei Est. nº 
11.027/94 

672,197 15.970 0,636 médio 362.860 

Tunas do 
Paraná 

Lei Est. nº 
11.027/94 

668,481 7.559 0,611 médio 88.324 

Total  15.418,543 3.502.790 0,783 [14]elevado 134.769.406 
 

Tabela 2. DADOS DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE CURITIBA. 

Fonte: IBGE – Dados de 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
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http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://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://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_Ulysses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_Ulysses
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Rio_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Rio_Grande
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
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https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
https://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://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijucas_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijucas_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunas_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunas_do_Paran%C3%A1
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-14
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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Os dados estatísticos mostrados nas figuras a seguir, obtidas pela CPA da 

FATEC-PR no portal do SEBRAE em 2012, e que foram elaborados com base em dados 

do IBGE obtidos do Censo demográfico de 2015, 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 podem absorver os formados. 

 

 

 
Foto 3. Características da Região onde se insere a FATEC-PR. Fonte: Portal do SEBRAE. 

 
 
 

5.1.4 O munícipio de Curitiba e seu entorno 

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

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

referiam-se a ela como Curitiba, 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. 

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

ocupado por grupos das famílias linguísticas Jê e Tupi-Guarani. 

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 
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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, nos Campos Gerais. A expedição acabou 

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

travessia do rio Paraná. 

 
Foto 4. Vista Aérea parcial de Curitiba/PR. Fonte: internet. 

 
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 as 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. 
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Em 1693, os curitibanos fizeram um requerimento a Matheus Leme exigindo a 

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

absoluta, aceitou o pedido. 

 

 

Foto 5. Vista do Jardim Botânico de Curitiba. 
Fonte: Internet. 

 

 
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. 
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Foto 6. Vista do Museu Oscar Niemayer em Curitiba. 
Fonte: Internet. 

 

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

Magalhães, concluindo a organização política da vila de Curitiba. 

 

 
5.1.5 Aspectos geográficos e econômicos 

 

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

forma de melhor visualização das condições gerais da comunidade. Vale ressaltar que 

as fontes da presente pesquisa encontram-se identificadas nos próprios quadros e 

tabelas. 
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TERRITÓRIO 
 
 

 

INFORMAÇÃO FONTE 
  

Altitude IBGE  934 metros 

Desmembrado IPARDES  Paranaguá 

Instalação IPARDES  29/03/1693 

Área Terrestre SEMA  435,495 km2 

Distância à 
Capital 

SETR 
 

- km 

Informações do Território. 
 
 
 
 

ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

INFORMAÇÃO FONTE 
 

ESTATÍSTICA 

Número de Eleitores TSE  1.254.776 pessoas 

Prefeito(a) TRE  Rafael Greca 

Área Político- Administrativa. 
 
 
 

ÁREA SOCIAL 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2015 1.879.355 habitantes 

População – Estimada IBGE 2016 1.893.997 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 

Área Social. 
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ECONOMIA 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

Número de Estabelecimentos – RAIS TEM 2008 52.285  

Número de Empregos – RAIS TEM 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 

Economia de Curitiba. 
 
 

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  

Infraestrutura. 
 

 

INDICADORES 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km2
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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 
(Cascavél, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, 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). 

 

 
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. 

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 29 municípios. 
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5.1.6 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. 

 
 

5.1.7 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. 

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. 
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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. 

 
 
 

 

A precipitação é menor no inverno, todavia não há estação seca definida ao longo 

do ano. 
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5.1.8 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. 

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 
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a -8,9°C. No ano de 2013, chegou a nevar em Curitiba/PR, porém esta foi uma exceção, 

pois não ocorria a décadas. 

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, 1988 e 2013, mas com chance a cada 

inverno rigoroso, e sempre esperado pela população curitibana em todos os 

invernos. 

 
 

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 frequentes e ocasionais precipitações de neve (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 frequentes e prolongados nos meses de inverno 

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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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 4ºC 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, 

respectivamente 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 frequente 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, verificou-se no ano de 

2013 em fraca intensidade. 

 
 

5.1.9 Aspectos Socioeconomicos 

 
A seguir, são apresentadas informações estatísticas do município quanto ao 

aspecto socioeconômico 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 de Curitiba vem experimentando um alto índice de crescimento 
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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 infraestrutura 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. 

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 TEM 2008 52.285  

Número de Empregos - RAIS TEM 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) 
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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 

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 

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 

Dados da Área Social. 

 

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  

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 % 
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Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

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 2.130 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. 

 
 
 

5.1.10 Aspectos educacionais 

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

mostra os valores de 2005, conforme o INEP/MEC. 

 
 
 

 

NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL POR REDE DE ENSINO 

– BRASIL 2008-2016 
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Matrícula em creche por rede de ensino – Brasil 2008-2016 

 
 

 

Proporção da matrícula de alunos incluídos em relação à matrícula de alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades nos anos 

iniciais do ensino fundamental por localização e rede de ensino - Brasil 2016. 
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Matrícula no ensino médio - Brasil 2016 
 
 
 
 

 

Distribuição dos docentes que atuam na educação básica por nível de escolaridade – 

Brasil/2016 

 
Para compreender a natureza das mudanças pelas quais passou a educação 

brasileira nos últimos anos, bem como o quadro geral que condiciona as políticas 

esboçadas para enfrentá-las, deve-se analisar a interação destas iniciativas com a 

dinâmica social, onde o peso e impacto das decisões de governo são bem menores do 

que se é levado a supor se o foco da análise se torna a política governamental. 
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Esta não tem o poder de determinar o social, ao contrário, interage com este na 

condição de coadjuvante, ainda que não desprezível. Exatamente por isso, a ação dos 

governos tem de se haver com limitações importantes. No caso brasileiro, podem- se 

sumariar estas limitações em duas vertentes. De um lado, aquelas decorrentes das 

opções da política econômica que, salvo reorientação significativa, não mudam no 

próximo período. 

Importa ressaltar que algumas das mudanças necessárias na educação estão 

longe de serem viáveis sem turbulências consideráveis na área política e, 

particularmente, na econômica. Exemplo mais claro disso pode ser observado na 

necessária mudança do montante de recursos aplicados em educação. Nesse contexto, 

um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a escola 

antes de completar a última série. 

Dados do Relatório de Desenvolvimento 2012 pelo PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento). Com a taxa de 24,3%, o Brasil tem a terceira 

maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com maior IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São 

Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). Na América Latina, só Guatemala (35,2%) e 

Nicarágua (51,6%) tem taxas de evasão superiores. 

No relatório, o organismo da ONU sugere que o país adote "políticas 

educacionais ambiciosas" para mudar essa situação, por causa do envelhecimento da 

população brasileira, que deve se intensificar nas próximas décadas e reduzir o 

percentual de trabalhadores ativos. 

O documento mostra que apesar de ter avançado nas últimas duas décadas, o 

Brasil ainda tem um IDH menor que a média dos países da América Latina e Caribe. O 

país está na posição 85ª do ranking, que leva em conta a expectativa de vida, o acesso 

ao conhecimento e a renda per capita. 

 
5.1.11 População do ensino médio regional e taxa de matriculados no 

ensino médio 

 
Introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB — Lei no 

9394/96), a Educação Básica corresponde a um direito social e a um requisito 

fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa como individuo, cidadão e sujeito 

social. Inclui três etapas que se sucedem: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e 

o Ensino Médio. 

A Lei 9.131/95 e a LDB ampliam para toda a Educação Básica a fixação de 

conteúdos mínimos (art. 210 da Constituição Federal de 1988) e delegam, em caráter 
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propositivo, ao MEC e ao CNE, a responsabilidade de assegurar a formação nacional 

comum por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais. Nesse contexto, a região de 

Curitiba possui uma população nas diferentes faixas etárias (10 até 24 anos) bastante 

considerável, apontando clara demanda para as próximas décadas, em especial, para 

determinados cursos superiores de graduação e oferecidos com qualidade – como 

proposto pela FATEC-PR. 

Segundo o INEP, os novos dados revelam que 12,9% e 12,7% dos alunos 

matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio, respectivamente, evadiram da escola de 

acordo com o Censo Escolar entre os anos de 2014 e 2015. O 9º ano do ensino 

fundamental tem a terceira maior taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino 

médio, com 6,8%. Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão chega a 

11,2% do total de alunos nessa etapa de ensino. 

A série histórica revela, em todas as etapas de ensino, uma queda progressiva 

na evasão escolar de 2007 a 2013, mas o comportamento se altera em 2014, quando 

as taxas aumentam. A evasão é maior nas escolas rurais, em todas as etapas de ensino. 

O Pará tem a mais alta taxa de evasão em todas as etapas de ensino, chegando a 16% 

no ensino médio. 

A migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é mais expressiva ao 

final do ensino fundamental, quando chega a 3,2% e 3,1%, no 7º e 8º ano, 

respectivamente. Em relação à rede de ensino, a migração é maior na rede municipal 

dos anos finais do ensino fundamental, quando alcança uma taxa de 3,8%. Já no ensino 

médio, a migração é mais expressiva na rede estadual de ensino, com 2,4%. 

Já os indicadores de promoção e repetência não são inéditos, mas pela primeira 

vez serão divulgados com detalhamento para todo o território nacional. Será possível, 

por exemplo, observar as taxas de cada UF e município. Entre 2014 e 2015, a repetência 

na 1ª série do ensino médio chega a 15,3%. O índice também é alto no 6º ano do ensino 

fundamental, com taxas de 14,4% de repetência.3 

O número de jovens que concluem ensino médio na idade certa (até 17 anos) 

subiu em 10 anos, passando de 5% em 2004 para 19% em 2014, revela estudo do 

Instituto Unibanco, com base em dados do IBGE Arquivo/Agência Brasil. 

A porcentagem de jovens que concluem o ensino médio na idade certa – até os 

17 anos – aumentou em 10 anos, passando de 5%, em 2004, para 19%, em 2014. Os 

dados estão em um estudo do Instituto Unibanco, feito com base nos últimos dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Há, no entanto, 1,3 milhão de 

 

 
3 http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-ineditos- 
sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206
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jovens entre 15 e 17 anos que deixaram a escola sem concluir os estudos, dos quais 

52% não concluíram sequer o ensino fundamental. 

Assim, a FATEC-PR é consciente do seu importante papel social. 

 
5.2 AS METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) 

 
A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras ideias de um 

plano que tratasse da educação para todo o território nacional aconteceram 

simultaneamente. À medida que o quadro social, político e econômico do início deste 

século se desenhava, a educação começava a se impor como condição fundamental 

para o desenvolvimento do País. Havia grande preocupação com a instrução, nos seus 

diversos níveis e modalidades. Entretanto, como resultado conjugado de fatores 

demográficos, aumento das exigências do mercado de trabalho, além das políticas de 

melhoria do ensino médio, prevê -se uma explosão na demanda por educação superior. 

A matrícula no ensino médio deverá crescer nas redes estaduais, sendo provável que o 

crescimento seja oriundo de alunos das camadas mais pobres da população. Isto é, 

haverá uma demanda crescente de alunos carentes por educação superior. 

 
 

5.2.1 Diretrizes do PNE 

 
Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte 

sistema de educação superior. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os 

recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da educação 

superior e de suas instituições é cada vez maior. Para que estas possam desempenhar 

sua missão educacional, institucional e social, o apoio público é decisivo. A importância 

que neste plano se deve dar às Instituições de Ensino Superior (IES), mormente à 

universidade e aos centros de pesquisa, erige-se sobre a constatação de que a 

produção de conhecimento, hoje mais do que nunca e assim tende a ser cada vez mais 

é à base do desenvolvimento científico e tecnológico e que este é que está criando o 

dinamismo das sociedades atuais. 

As IES têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o 

País à altura das exigências e desafios do Séc. XXI, encontrando a solução para os 

problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo um 

horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as 

desigualdades. A oferta de educação básica de qualidade para todos está grandemente 

nas mãos dessas instituições, na medida em que a elas compete primordialmente a 

formação dos profissionais do magistério; a formação dos quadros profissionais, 
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científicos e culturais de nível superior, a produção de pesquisa e inovação, a busca de 

solução para os problemas atuais são funções que destacam a universidade no objetivo 

de projetar a sociedade brasileira num futuro melhor. 

O sistema de educação superior deve contar com um conjunto diversificado de 

instituições que atendam a diferentes demandas e funções. Seu núcleo estratégico há 

de ser composto pelas universidades, que exercem as funções que lhe foram atribuídas 

pela Constituição: ensino, pesquisa e extensão. Esse núcleo estratégico tem como 

missão contribuir para o desenvolvimento do País e a redução dos desequilíbrios 

regionais, nos marcos de um projeto nacional. Por esse motivo, estas instituições devem 

ter estreita articulação com as instituições de ciência e tecnologia – como aliás está 

indicado na LDB (art. 86). No mundo contemporâneo, as rápidas transformações 

destinam às universidades o desafio de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, os requisitos de relevância, incluindo a superação das desigualdades sociais 

e regionais, qualidade e cooperação internacional. As universidades constituem, a partir 

da reflexão e da pesquisa, o principal instrumento de transmissão da experiência cultural 

e científica acumulada pela humanidade. Nessas instituições apropria-se o patrimônio 

do saber humano que deve ser aplicado ao conhecimento e desenvolvimento do País e 

da sociedade brasileira. A universidade é, simultaneamente, depositária e criadora de 

conhecimentos. 

 
5.2.2 Objetivos e Metas do PNE 

 
Os objetivos e metas do PNE que se relacionam direta ou indiretamente a 

proposta da Instituição: 

1. Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% 

da faixa etária de 18 a 24 anos. 

2. Ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção nunca inferior 

a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na 

criação de novos estabelecimentos de educação superior. 

3. Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta 

existentes entre as diferentes regiões do País. 

4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação à distância, utilizando-o, 

inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, 

regulares ou de educação continuada. 

5. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e externa que 

englobe os setores públicos e privados, e promova a melhoria da qualidade do ensino, 

da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica. 
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6. Instituir programas de fomento para que as instituições de educação superior 

constituam sistemas próprios e sempre que possível nacionalmente articulados, de 

avaliação institucional e de cursos, capazes de possibilitar a elevação dos padrões de 

qualidade do ensino, de extensão e no caso das universidades, também de pesquisa. 

7. Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes prerrogativas de autonomia 

às instituições não-universitárias públicas e privadas. 

8. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e 

reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema nacional de 

avaliação. 

9. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 

estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que atendam 

clientelas com demandas específicas de formação: tecnológica, profissional liberal, em 

novas profissões, para exercício do magistério ou de formação geral. 

10. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a necessária 

flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pelas diferentes 

instituições de educação superior, de forma a melhor atender às necessidades 

diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas quais se inserem. 

11. Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes temas 

relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que 

se refere à abordagem tais como: gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, 

respeito mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde 

e temas locais. 

12. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos noturnos com 

propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos modulares, com a certificação, 

permitindo maior flexibilidade na formação e ampliação da oferta de ensino. 

13. A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder Público, exigir melhoria progressiva 

da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas, como condição para o 

recredenciamento das instituições de educação superior e renovação do 

reconhecimento de cursos. 

 

5.3 ASPECTO INSTITUCIONAL 

 
Nas últimas décadas, o Estado do Paraná vem crescendo em larga marcha. A 

mantenedora da FATEC-PR, tem como principal objetivo contribuir de igual forma com 

o progresso do Estado, ao lançar, no mercado da região, profissionais graduados e pós- 

graduados nas diversas áreas do conhecimento. Desta forma, a FATEC-PR acredita 

que terá contribuído como eixo do desenvolvimento da região, quando, ao longo de sua 
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atuação, promover discussões amplas, no intuito de produzir fermentadas reflexões na 

busca de melhores soluções para os problemas das diversas áreas da sociedade. 

O mercado explorado pela IES está situado na região metropolitana de Curitiba, 

parte de uma região do Brasil em franco desenvolvimento e região cuja economia se 

fundamenta no escoamento do agronegócio e indústria em fase de expansão e um 

comércio bastante desenvolvido. 

Com os crescimentos demográfico, econômico e político do Estado do Paraná, 

acentuou-se também o crescimento de empresas que passaram a exigir mais e mais 

profissionais qualificados, fato que de forma bastante evidente justifica a criação e 

expansão da FATEC-PR. 

A região metropolitana de Curitiba conta com uma população superior a 3 

milhões e meio de habitantes; dentre eles estão inúmeros jovens matriculados nas 

escolas de ensino fundamental e médio, fato responsável pela geração da demanda que 

atenderá a FATEC-PR. 

Por último, nota-se também que as expectativas da sociedade com relação à 

FATEC-PR são otimistas, muitas pessoas manifestam o desejo de cursar uma 

Faculdade. 

 

5.4 MISSÃO 

 
A FATEC-PR estabelece como 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 ". 

 

 
5.5 VALORES 

 
Ética, transparência, responsabilidade, legalidade, excelência, eficiência, 

comprometimento social, igualdade, cidadania e respeito às diversidades. 

 
 

5.6 A VISÃO DA FATEC-PR 

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

passando a Centro Universitário até 2025”. 
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5.7 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”. 

 
 

5.8 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 
Para que a missão seja concretizada foram traçados alguns objetivos: 

✓ 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; 

✓ 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; 
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✓ 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. 

 

5.9 VISÃO DE FUTURO 

 
A declaração de Visão proposta no PDI pretende assinalar o caminho que a 

Faculdade pretende tomar e o que deseja ser. Trata-se de seu propósito, de sua razão 

de ser e sua filosofia orientadora compartilhada por todos os parceiros. A Mantenedora 

enfatiza os benefícios de uma abordagem cidadã, capacitando as pessoas a 

desenvolverem atitudes e comportamentos fundamentados em valores comuns 

essenciais. 

Nesse caminho, a Política de Capacitação Docente está coerente com as 

ações propostas e executadas pela IES, sua visão de futuro e missão, bem como 

articulados com os projetos institucionais. 

Até o ano 2020, a FATEC-PR será conhecida como uma Instituição de referência 

regional, pelo espírito empreendedor, dinâmico, criativo e pela alta qualidade de seus 

cursos e serviços prestados à comunidade. 

Para atingir este propósito irá: 

✓ Integrar as ações institucionais com a comunidade acadêmica, a fim de que ambas 

participem da definição das metas e objetivos; 

✓ Sistematizar todos dados possíveis sobre seus clientes, transformando-os em 

informações; 

✓ Ter presente quem são e como estão estruturados os seus concorrentes; 

✓ Diagnosticar os pontos fortes e fracos em relação às oportunidades e as ameaças; 

✓ Definir as competências necessárias ao desenvolvimento e êxito de suas ações; 

✓ Repensar formas e ações para agregar valor aos serviços oferecidos e o atendimento 

ao aluno; 

✓ Definir estratégias para o futuro da Faculdade. 
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5.10 PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO 

 
A sociedade contemporânea vive momentos de intensas transformações 

decorrentes da necessidade de se compatibilizar, otimizar, adequar ou mesmo 

transmutar valores que a ela não se convergem, visto que, no século XXI cada vez mais 

a valorização do Capital Intelectual está em voga. 

Não se pode negar que a Universidade é o meio pelo qual se materializa o 

produto do saber, que doravante será chamado de Capital Intelectual. As Instituições de 

Ensino Superior, de Extensão e de Pesquisa deverão se desenvolver a ponto de, não 

só garantirem a sua inserção no mundo globalizado, mas para exercer, com primor 

inigualável, aquilo que se pode definir como função sustentadora dos aspectos básicos 

para garantir o direito a uma vida digna a todo e qualquer Homem. 

A demanda cada vez maior por novas vagas nas universidades e a falta de 

recursos governamentais para criação e ampliação de vagas no setor público vêm sendo 

um grande desafio e têm encontrado na instalação de universidades privadas a garantia 

do comprimento do direito ao acesso ao ensino superior a todo cidadão, em especial, o 

brasileiro que assim desejar. 

Discutir as causas do crescimento de demanda pelos cursos de graduação e as 

maneiras para suprir tal demanda sem a “massificação do ensino" é indispensável. 

Superar a concepção de ensinar por ensinar é também necessário. Atender a demanda 

por vagas nas universidades, de forma consciente, facilitará a formação de uma 

sociedade crítico-reflexiva e, jamais, simplesmente, portadora de diplomas e certificados 

que não garantem ao indivíduo uma postura ética e um comprometimento moral com o 

seu próximo. 

Dado às transformações sofridas pela universidade, no que concerne aos seus 

objetivos e finalidade, e por estar o conhecimento disseminado em todos os segmentos 

sociais, representado nas mais diversas formas e propagado por intermédio dos meios 

de comunicação de massa, é preciso pensar e repensar, com bastante moderação: a 

missão institucional de uma universidade; a maneira de se buscar formas de assegurar 

um ensino de qualidade que contemple a diversidade cultural e de conhecimento 

daqueles a que ela se destina, simultaneamente, ao atendimento da oferta e procura 

pelos cursos superiores. 

Preocupadas em formar profissionais com competências e habilidades para 

atuarem nas mais diversas áreas e ainda capazes de exercerem sua própria cidadania, 

a ESCOLA DE TECNOLOGIA DE CURITIBA, por intermédio da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE CURITIBA - FATEC-PR propõe, no presente projeto, uma ampla 

discussão acerca da postura e do perfil que deverá sustentar doravante. Todos os seus 
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esforços estarão voltados para a análise de fatores que ela considera imprescindíveis 

na realização do seu trabalho, ou seja, na formação de cidadãos críticos que, ao atuarem 

no mercado de trabalho local ou em outro, estarão se portando de maneira coerente e 

consciente. 

A FATEC-PR como uma instituição preocupada com a construção de novos 

conhecimentos e de profissionais éticos e tecnicamente capacitados, pretende adotar 

uma prática pedagógica que parta da realidade econômica, social e cultural do aluno 

(senso-comum) incluindo-o no universo catedrático, para que possa refletir a sua prática 

e por meio da comparação crítico-reflexiva, adquirir o conhecimento elaborado 

sistematicamente (o conhecimento científico). 

Em face do exposto, pretende a Instituição, com este projeto, inserir-se no 

conjunto das grandes instituições do Brasil e do Mundo que trabalham em prol do 

crescimento do Homem na sua totalidade pessoal, espiritual e profissional. 

 

 
5.11 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 

NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 
A FATEC-PR concebe a Educação como um processo voltado à formação social, 

científica e acadêmica nas diversas áreas do saber humano, integração que se 

estabelece pelo tripé “ensino, pesquisa e extensão”. Nesse contexto, a FATEC-PR se 

propõe a ir ao encontro de um elevado padrão de qualidade educacional, desenvolvendo 

alternativas que gerem uma sólida capacitação humanística, técnica e profissional, 

permitindo aos seus alunos a inclusão no mercado de trabalho altamente competitivo. O 

compromisso vai além, eles devem ser capazes de intervir, com alta competência 

humanística, técnica e profissional, nas atuais demandas de trabalho. 

 
5.11.1 Ensino 

 
Na área acadêmica, a FATEC-PR destaca suas políticas para cada modalidade 

de ensino buscando a qualificação, dinamização, diversificação e ampliação de 

oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e de sua contribuição 

ao desenvolvimento humanístico, científico, tecnológico e social nas regiões de sua 

abrangência bem como em caráter nacional. 

Para alcançar um ensino qualificado, prioriza-se a constante atualização dos 

projetos pedagógicos dos cursos, envolvendo a reformulação curricular e a atualização 

das competências a serem alcançadas e o perfil dos alunos almejado. A Faculdade, em 
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sua avaliação institucional interna, avaliará as habilidades e competências solicitadas, 

socialmente requeridas. 

A FATEC-PR tem observado e avaliado os princípios definidos para a Educação 

quanto a seus currículos: atender as necessidades oriundas do mercado de trabalho, ou 

seja, as competências traduzidas na aplicação, desenvolvimento (pesquisas aplicadas 

e inovação tecnológica) e difusão de tecnologias, na gestão de processos de produção 

de bens e serviços, e no desenvolvimento de uma atitude voltada para ao 

desenvolvimento de novas práticas de trabalho nas organizações. A FATEC-PR, em 

seus cursos superiores, pautar-se-á pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão, os quais também não podem estar dissociados da 

regionalidade, da comunicação dialógica e da qualidade do fazer educativo, que, na 

FATEC-PR concretiza-se pelo: 

✓ Fortalecimento da articulação entre a teoria e a prática, valorizando competências e 

habilidades adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem à 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação considerada; 

✓ Uso sistemático dos laboratórios específicos e da biblioteca; 

✓ Incorporação da tecnologia no processo de formação profissional; 

✓ Atualização constante dos projetos pedagógicos do curso, propondo aos docentes a 

preocupação constante com a interdisciplinaridade e a contextualização no processo de 

aprendizagem, contribuindo diretamente para a formação de uma competência. 

Os cursos de pós-graduação serão constituídos por um ciclo de atividades 

regulares que visarão aprofundar os conhecimentos adquiridos na graduação e 

desenvolver a capacidade criadora, conduzindo a uma pós-graduação lato sensu, com 

cursos de especialização ou aperfeiçoamento, regulamentados por Resoluções 

Específicas. 

Os esforços para a construção de uma proposta educacional ressaltam a 

necessidade da adoção de um paradigma de educação que crie condições de ensino- 

aprendizagem visando à formação integral do acadêmico. Esta proposta baseia-se nos 

quatro pilares da educação contemporânea definidos pela UNESCO como referenciais 

orientadores a formação no contexto do século XXI: aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a conhecer e aprender a viver juntos. 

Para concretizarem-se no processo educativo os referenciais propostos, torna- 

se necessário entender que o processo de ensino e aprendizagem deve caminhar ao 

lado de uma metodologia que estimule a capacidade de questionar e, através do 

questionamento competente, de intervir na realidade. Entender que aprender é estar 

envolvido na interpretação e produção de dados culturais, sociais e econômicos da 

sociedade, e, partir da realidade, poder problematizar o conhecimento, envolvendo o 
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professor e o aluno na tarefa de investigação que tem origem ou se destina à prática 

social e profissional. 

Isso significa dizer que a metodologia da dialética é um caminho capaz de 

desenvolver as habilidades e competências necessárias à solução dos problemas 

advindos da constante mudança da sociedade. Tal metodologia deve levar a uma 

formação em que o aluno é sujeito ativo do processo de aprendizagem/ensino. Essa é 

uma exigência que supõe novos papéis aos docentes e educandos e uma forte 

relevância ao nosso contexto social como vemos: 

 
Uma metodologia na perspectiva dialética entende o homem como um ser ativo 

e de relações. Assim, entende que o conhecimento não é "transferido" ou 

"depositado" pelo outro (conforme a concepção tradicional), nem é "inventado" 

pelo sujeito (conhecimento é construído pelo sujeito na sua relação com os 

outros e com o mundo, isto significa que o conteúdo que o professor apresenta 

precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado, pelo aluno, para se constituir em 

conhecimento dele. Caso contrário, o educando não aprende, podendo quando 

muito, apresentar um comportamento condicionado, baseado na memória 

superficial.4 

 

Em síntese, a FATEC-PR dará prioridade ao aperfeiçoamento constante e 

profundo de sua atividade acadêmica, buscando não só consolidar como ainda melhorar 

com substância seus processos e resultados educacionais e de produção acadêmica. 

 
5.11.2 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. 
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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. 

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. 

 
5.11.3 Pesquisa 

 
Ensinar, valendo-se do espírito da pesquisa, significa trabalhar com a indagação 

e com a problematização, condições necessárias para avançar na construção do 

conhecimento. 

Pela localização geográfica de sua sede, com grande expressão política, 

econômica e social na Região Metropolitana de Curitiba, a FATEC-PR sente-se 

compelida a assumir o seu compromisso com projetos de pesquisa, com a participação 

docente e discente, facilitando-lhes o acesso e definindo linhas de investigação que 

possuam interação com as temáticas de desenvolvimento local e regional. 

Para a efetivação do programa de pesquisa, é fundamental buscar parcerias com 

diversas organizações e segmentos da sociedade – pública e privada, compartilhando 

projetos, com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da 

sociedade. 
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A ação da FATEC-PR, na área da pesquisa, visa consolidar e criar condições 

institucionais, materiais e humanas para a implantação continuada de núcleos de 

investigação, em diferentes campos do saber e conhecimento, caracterizando linhas de 

pesquisa. 

 
5.11.4 Extensão 

 
Tem-se, hoje, como princípio, que, para a formação do Profissional Cidadão, é 

imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, 

seja para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com os 

problemas que profissionalmente terá de enfrentar. 

A Extensão, entendida como prática acadêmica que interliga a FATEC-PR nas 

suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da sociedade civil, possibilita 

a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade, 

como espaço privilegiado de construção do conhecimento significativo para a superação 

das desigualdades sociais existentes. É importante consolidar a prática da Extensão, 

possibilitando a constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas 

e as inovações que surgem do trabalho acadêmico. 

A discussão da Extensão leva, necessariamente, à abordagem da relação da 

FATEC-PR com a sociedade, pois é através das práticas extensionistas que a instituição 

marca sua presença junto a seus variados segmentos. Nas atividades de extensão, os 

profissionais têm a oportunidade de traduzir para o campo de ação os conhecimentos 

que a instituição vem produzindo. 

Os cursos de extensão são entendidos na perspectiva da construção do 

conhecimento, contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre a FATEC-PR 

e a sociedade. Para isso torna-se necessário, ampliar, cada vez mais, os canais de 

interlocução com a sociedade para a melhoria da qualidade de vida local, regional ou 

nacional. Diante deste compromisso, a extensão é dimensionada da seguinte forma: 

prática educacional capaz de promover uma interface da FATEC-PR com a sociedade 

para reflexão, fundamentação, problematização e busca de possíveis respostas às 

questões sociais, promovendo a inclusão social, a emancipação e a cidadania. 

A extensão da FATEC-PR tem por objetivo promover, de forma sistemática, a 

relação entre a Faculdade e a Sociedade por meio de programas e projetos de extensão, 

capazes de difundir e produzir conhecimento, de forma socialmente responsável e 

sustentável, a fim de prestar sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar da 

comunidade interna e externa da Instituição, com atendimento as suas demandas 

sociais, culturais e econômicas. Com isso, pretende atingir os seguintes objetivos: 
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✓ Incentivar o desenvolvimento e a implantação de projetos, programas e de atividades 

voltadas para a qualidade de vida da comunidade; 

✓ Apoiar o desenvolvimento de ações comunitárias articuladas aos projetos 

pedagógicos dos cursos e programas existentes; 

✓ Desenvolver estudos para identificar linhas de ação que fundamentam projetos de 

parceria, a serem desenvolvidos por meio de contratos, convênios e acordos de 

cooperação; 

✓ Possibilitar nas práticas extensionistas a vivência de conceitos de responsabilidade 

social visando oferecer alternativas de desenvolvimento racional e sustentável. 

 
5.11.5 Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Na perspectiva de fazer educação e de aproximação da FATEC-PR com a 

sociedade, ela não pode dissociar ensino, pesquisa e extensão, pois a tradução do 

conhecimento científico no campo operativo exige profissionais com conhecimento e 

competência para a construção da ciência e da tecnologia, assim como exige 

habilidades de socializarem esses conhecimentos para segmentos da sociedade, de 

forma a contribuir para sua autonomia. Em função disso, torna-se necessário o estímulo 

a abordagens e estratégias que envolvam a prática da problematização, do estudo de 

caso, da pesquisa e da investigação. FATEC-PR de modo indissociavel acredita que 

nas relações de ensino-aprendizagem emanam problemas de pesquisa que, em muitas 

situações resultam em práticas de extensão. A nossa região é rica em aspectos dessa 

natureza. Assim temos um universo bastante profícuo que a partir da metodologia 

dialética proporciona e emergência dessas temáticas que em algumas situações são 

provocadas pelos docentes em outras pelos acadêmicos. 

 

5.12 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; 
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- 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; 

- 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; 
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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: no ambiente virtual 

de aprendizagem, para atividades presenciais 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 e tutores, 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. 

 

5.13  DESCRIÇÃO DAS METODOLOGIAS E DAS TECNOLOGIAS ADOTADAS E 

SUA CORRELAÇÃO COM OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS EAD 

PREVISTOS 

 
O projeto prevê, de forma inovadora, uma metodologia definida para desenvolver 

as atividades do curso propiciando a interdisciplinaridade e contextualização 
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permanente no processo de formação. Na EaD, essa comunicação ocorre por meio de 

tecnologia, desde mídias gravadas até mídias interativas. 

Nesse sentido, podem ser desenvolvidos diferentes projetos de educação a 

distância baseados em diversificados suportes: smartfones, rádio, a televisão, o 

computador e a Internet. 

Os recursos mais comumente utilizados são: materiais didáticos impressos, CDs, 

CD-ROMs, softwares, Internet, e-mail, videoconferências e espaços virtuais de 

aprendizagem. 

Assim, a integração dos materiais didáticos (impressos, audiovisuais e material 

para ambiente virtual de aprendizagem) torna-se fundamental, não só com o intuito de 

que eles se complementem, mas que o material produzido possa apresentar, inclusive, 

certo grau de redundância, aproveitando para explorar a potencialidade das diversas 

mídias e apresentar os conteúdos em diferentes formatos. 

A organização curricular é constituída em módulos, de forma que seus 

componentes curriculares evidenciem interdisciplinaridade e o cumprimento da 

formação dos objetivos do curso, perfil do egresso, habilidades e competências. Desta 

forma, a metodologia do ensino a distância da FATEC-PR foi desenvolvida para que os 

estudantes tenham acesso ao curso disponibilizado pela internet pelo portal de estudo 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e também por meio de materiais didáticos 

físicos (livros e DVDs), preparados por professores qualificados e renomados. O estudo 

por meio de cursos a distância da FATEC-PR permite a mobilidade e a flexibilidade de 

horário para quem não possui disponibilidade de realizar cursos presenciais. 

 
Da Aula Inaugural/Apresentação do Curso: 

Para o início do desenvolvimento do processo de ensino, propõe-se a realização 

da Aula Inaugural/Apresentação do Curso. Esta ação é de grande relevância tanto para 

o aluno quanto para a Instituição/polo, pois nela o aluno recebe informações sobre a 

origem da FATEC-PR, seus cursos, cidades de abrangência, importância da educação 

a distância e sobre o núcleo de EaD na FATEC-PR. 

Os alunos recebem ainda orientações para utilização do Portal AVA próprio da 

FATEC-PR, informações sobre os links que estão disponíveis no ambiente e explicação 

sobre o funcionamento de cada um. Na aula inaugural ainda são informados e 

disponibilizados contatos e horários de tutorias (presencial e on-line) e formas de 

comunicação síncronas e assíncronas. A aula inaugural é o alicerce do aluno para que 

ele alcance o seu objetivo de aprendizagem, de forma que a FATEC-PR possa cumprir 

o seu papel como disseminador da educação superior. 
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Da Flexibilidade: 

A estrutura curricular dos cursos a serem ofertados a distância é flexível nos 

seguintes aspectos: 

a) não possui pré-requisitos para cursar as disciplinas; 

b) os alunos escolhem horários de estudo para integralizar a atividade prevista; 

c) tem a opção de baixar textos, documentos e arquivos, assistir videoaulas 

disponibilizados pelos professores; 

d) se o aluno for reprovado em alguma disciplina ele pode optar por deixar para refazê- 

la no final do curso, desde que no período máximo de integralização; 

d) flexibilidade nos horários de realização das provas e estudos; 

e) acessibilidade em diversas áreas do saber pertinentes ao curso que realiza. 

 
 

Da Interdisciplinaridade no Curso: 

As disciplinas dos cursos a serem ofertados a distância estão distribuídas para o 

desenvolvimento interdisciplinar dos respectivos saberes, visando estabelecer o 

equilíbrio dos conteúdos ministrados para a formação integral do acadêmico e acontece 

continuamente em atividades entre disciplinas do curso, seminários, palestras, 

simpósios, bem como pelas atividades práticas desenvolvidas. 

A IES preocupa-se com a eliminação de barreiras que possam impedir o acesso 

ao conhecimento acadêmico ao estudante. Neste aspecto, há ações para apoio 

psicopedagógico, como o acesso a intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e Língua 

Portuguesa nos setores da secretaria, biblioteca, setor financeiro, setor de apoio ao 

estudante, setor de EAD. 

A FATEC-PR inclui na matriz curricular dos cursos temas relevantes como a 

acessibilidade, a inclusão social, educação étnico-racial e a preservação ambiental. 

Promove, ainda, cursos de formação para professores e colaboradores, com o 

objetivo de amadurecer as suas compreensões para com a diversidade e para com a 

inclusão social. Assim, são realizadas campanhas internas de conscientização voltadas 

à comunidade acadêmica, retratando as diferentes culturas existentes na instituição e 

nas relações humanas, oficinas para o desenvolvimento da comunicação em LIBRAS 

para professores e colaboradores da instituição. 

A FATEC-PR trabalha também com o aprimoramento continuado de seu site, 

visando o atendimento das pessoas portadoras de necessidades especiais. Nesta 

perspectiva, utilizam-se de recursos que possam ampliar a leitura ou mesmo facilitar a 

leitura e as interpretações dos conteúdos abordados pelos professores. 

Contempla a acessibilidade digital, disponibilizando tecnologias que 

compreendam a utilização de máquinas e programas adequados nos laboratórios de 
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informática, biblioteca e na sala de atendimento prioritário para alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Entre as diferentes modalidades que dizem respeito à acessibilidade, a FATEC- 

PR preocupa-se em contemplá-la de forma a perpassar da acessibilidade física ou 

arquitetônica, chegando à acessibilidade pedagógica e tecnológica, no sentido de 

alinhar todos os requisitos possíveis à sensibilização da comunidade acadêmica para a 

construção de uma nova ética, advinda da consciência do respeito, do reconhecimento 

e da valorização das diferenças e que, a partir da implantação das ações propostas, 

sejam fomentadas condições efetivas de acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes. 

 
 

5.14 POLÍTICAS DE ENSINO 

 
A formação de um indivíduo crítico, transformador da realidade, preparado para 

enfrentar as mudanças sócio- econômicas e culturais de seu tempo e do país, é o desafio 

do ensino da FATEC-PR. A qualidade do ensino exige não só uma série de ações de 

natureza continuada, mas, principalmente, o esforço conjunto de todos os setores, direta 

ou indiretamente ligados à graduação, com vistas à superação de todos os obstáculos 

que lhe são lançados. Iniciativas as mais diversas, vêm sendo propostas e 

desenvolvidas em atendimento à demanda institucional e, mesmo, da comunidade 

regional. 

Nesse sentido, a implementação dos cursos de graduação de qualidade 

reconhecida é uma das estratégias prioritárias para a FATEC-PR comprometida com a 

comunidade na qual está inserida em garantir aos seus graduandos uma formação, de 

fato, qualificada que permita aos mesmos enfrentar os grandes desafios da sociedade 

moderna. A política para a graduação está CAS bstanciada pelas seguintes diretrizes: 

✓ Prioridade no oferecimento de um ensino de qualidade, buscando proporcionar a 

implementação das atividades propostas para a graduação, de forma competente e 

comprometida com as questões sociais; 

✓ Intensificação da prática interdisciplinar como forma de integração entre os diversos 

cursos, em consonância com as demandas sociais; 

✓ Compreensão da qualidade de ensino não como formação técnica, mas, 

principalmente, como a formação de profissionais comprometidos com a utilização dos 

conhecimentos na construção de uma sociedade mais justa; 

✓ Incentivo à prática da autoavaliação dos cursos de graduação, visando à qualidade e 

à implementação de novos perfis profissionais e habilitações; 
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✓ Avaliação, de forma permanente, dos cursos de Graduação, discutindo os seus 

projetos pedagógicos adequando-os e atualizando-os, levando-se em consideração as 

Diretrizes Curriculares e as demandas sócio-econômico-culturais da região; 

✓ Comprometimento em articular a graduação com os demais níveis de ensino; 

✓ Valorização da ação, da reflexão crítica, da curiosidade, do questionamento exigente 

e das incertezas, como forma de envolver professor e aluno, na tarefa de investigar e 

analisar o seu próprio mundo. 

✓ Atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne à oferta de cursos 

e programas para a formação e qualificação profissional; 

✓ Flexibilização curricular de forma a proporcionar ao aluno a maior medida possível de 

autonomia na sua formação acadêmica; 

✓ Reflexão permanente sobre a qualidade do ensino de graduação, por meio de 

diferentes formas de diálogos, envolvendo diretores, coordenadores, comunidade, 

professores e alunos; 

✓ Estímulo à produção técnico-científica e didática do corpo docente; 

✓ Qualificação permanente do corpo docente, em termos de titulação acadêmica e de 

competências didático-pedagógicas; 

✓ Manutenção e controle da situação legal dos cursos; 

✓ Apoio e acompanhamento da ação pedagógica no âmbito dos cursos; 

✓ Utilizar os cursos de graduação como banco de talentos para a área docente; 

✓ Incorporar as mais modernas ferramentas de infotecnologia, que apoiem não 

somente a didática tradicional como desenvolvam o processo de ensino a distância; 

✓ Buscar e realizar parcerias com centros de excelência no Brasil e no mundo; 

✓ Otimizar a relação teoria e prática; 

✓ Investir na formação e qualificação de mestres e doutores; 

✓ Atingir níveis superiores nas avaliações feitas pelo MEC; 

✓ Desenvolver sistemas de integração e sinergia com a troca de experiências e 

benchmarking que permitam desenvolver o conceito de inteligência competitiva; 

✓ Melhorar e expandir a infraestrutura básica para que o conforto, a logística e a 

conveniência sejam parceiros da excelência acadêmica. 

 
5.14.1 Graduação 

 
São princípios básicos dessa política: 

✓ Cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne à 

oferta de cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 
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✓ Unicidade dos currículos em nível regional, ao mesmo tempo, respeitando as 

peculiaridades locais; 

✓ Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior medida 

possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

✓ Atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em consideração as 

Diretrizes Curriculares e as demandas sócio-econômico-culturais das diferentes regiões 

em que FATEC-PR atinge; 

✓ Discussão permanente sobre a qualidade do ensino de graduação, através de 

diferentes fóruns, envolvendo diretores/coordenadores de curso; 

✓ Incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente; 

✓ Qualificação permanente do corpo docente, em termos de titulação acadêmica, de 

competências didático-pedagógicas e atuação profissional; 

✓ Manutenção e controle da situação legal dos cursos; 

✓ Apoio e acompanhamento da ação pedagógica no âmbito dos cursos. 

 

5.14.2 Pós-Graduação 

 
As políticas de pós-graduação estão CASbstanciadas em ações que possibilitem 

alcançar metas de qualidade na pesquisa, na capacitação de corpo docente e na 

qualificação de cursos. O estabelecimento das políticas de pós-graduação da FATEC- 

PR parte de pressupostos básicos que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação 

da pós-graduação da Faculdade. Os princípios básicos destas políticas são: 

✓ Participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação de 

recursos humanos qualificados; 

✓ Estabelecer áreas prioritárias; 

✓ Desenvolver pesquisas de ponta em áreas consideradas prioritárias pela Faculdade; 

✓ Formar grupos de excelência em pesquisa científica, humanística e tecnológica. 

Com relação à pós-graduação as principais estratégias da Faculdade são:  

Estabelecer as áreas de prioridade para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, 

pós-graduação e extensão; 

✓ Apoiar a formação e consolidação de grupos de pesquisa; 

✓ Estimular a produção científica qualificada nas áreas de concentração dos 

Programas; 

✓ Implantar laboratórios adequados às necessidades previstas pelo Programa; 

✓ Melhorar o acervo da biblioteca bem como os recursos eletrônicos necessários à 

pesquisa e divulgação; 

✓ Promover a aquisição de periódicos recomendados para cada área; 
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✓ Incentivar a participação de professores e alunos de PG em eventos científicos; 

✓ Promover convênios e programas para intercâmbio de professores visitantes; 

✓ Ofertar cursos e programas de pós-graduação cujas áreas de concentração e linhas 

de pesquisa sejam uma continuidade daquelas estabelecidas no projeto pedagógico 

da graduação; 

✓ Realizar diagnósticos prévios visando à oferta de cursos de especialização; 

✓ Estimular a participação do corpo docente com titulação de doutor nos cursos de 

pós-graduação, em nível de especialização. 

 
5.14.3 Cursos Superiores de Tecnologia 

 
As diversas realidades apontam cenários diferentes onde a educação se 

desenvolve, obrigando a uma reorientação dos serviços prestados pelas Instituições de 

Ensino possibilitando a capacitação profissional e criação de inteligência crítica. 

Assim, os cursos superiores de tecnologia passam a ser ofertados na busca de 

instrumentalizar a educação profissional. Reforça-se o princípio da flexibilização dos 

diversos cursos de tecnologia, pois eles somente deverão ser ofertados em razão de 

demanda do setor produtivo. 

A região de abrangência da Faculdade justifica a criação e a oferta de cursos 

para a formação de tecnólogos. O desejo maior é que a educação superior seja um fator 

dinamizador do desenvolvimento humano, eixo de transformação produtiva e de 

desenvolvimento sustentável. 

O Mercado de trabalho requer a introdução de novas ações no âmbito da 

educação profissional, tais como: 

✓ Utilizar resultados de pesquisas de mercado e de acompanhamento dos egressos 

dos cursos como subsídios para a educação profissional; 

✓ Integrar os ex-alunos no mercado como resultado de um planejamento eficiente e 

eficaz; 

✓ Promover uma formação dinâmica que possibilite o ingresso imediato no mercado. 

✓ Adaptar e rever as grades curriculares constantemente, permitindo uma formação 

profissional consoante com as necessidades do mercado de trabalho. 

✓ Estipular a premissa básica "ensinar a fazer", e priorizar as aulas práticas. 

 

5.14.4 Educação a Distância (EaD) 

 
A Educação a Distância (EaD), como modalidade educativa, enfatiza a 

autononomia do estudante em relação a escolha do tempo e espaço para estudo. Uma 
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das principais caractrísticas é a flexibilidade, portanto potencializa-se no ensino superior 

para superar as barreiras da concepção de que só é preciso haver aprendizagens na 

relação real e assim permite outras formas estratégicas de favorecer espaços virtuais 

de aprendizagem. 

A modalidade a distância conta com a participação de inúmeros profissionais 

com formação e experiência específica da área, compondo uma equipe multiprofissional 

e multidisciplinar, na qual a aprendizagem ocorre por meio de tecnologias de informação 

e comunicação. 

A educação a distância exige uma relação dialógica efetiva entre professores, 

orientadores acadêmicos e alunos. Por esse motivo, impõe uma organização de sistema 

que possibilite o processo de interlocução permanente entre os sujeitos da ação 

pedagógica. 

Dessa maneira a IES tem como intencionalidade para EaD o seguinte: 

✓ Oferecer cursos a distância, mantendo a mesma qualidade do ensino dos cursos 

presenciais existentes; 

✓ Subsidiar os cursos na modalidade presencial, disponibilizando plataformas virtuais 

para suporte às disciplinas; 

✓ Incentivar o acesso de ambientes de aprendizagem, disponibilizando ferramentas 

digitais para gestão pedagógica, tecnológica, financeira e administrativa; 

✓ Proporcionar a educação inclusiva por meio do acesso digital; 

✓ Promover espaços virtuais de aprendizagem colaborativa para a comunidade 

acadêmica; 

✓ Ampliar a abrangência de atuação da IES na sua proposta de levar a educação para 

todos na modalidade a distância. 

O cenário educacional contemporâneo mostra uma forte tendência: a crescente 

inserção dos métodos, técnicas e tecnologias de educação a distância em um sistema 

integrado de oferta de ensino superior. 

Abaixo segue tabela que demonstra o número de matrículas em cursos de 

graduação presencial e a distância, e o quanto esse número é baixo perto do potencial 

que se pode alcançar com a modalidade a distância. 

Tabela 2. Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância 
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Fonte: INEP/2015 

 
 

5.14.5 Parametros para seleção de conteúdos e elaboração dos 

currículos 

 
Os principais parâmetros para a seleção de conteúdos e elaboração dos 

currículos dos cursos oferecidos pela FATEC-PR seguem as diretrizes curriculares 

nacionais, fundamentando os parâmetros para estabelecer as normas estruturadas dos 

currículos, dentro de uma concepção matricial, multidisciplinar e transversal. 

Na elaboração das propostas curriculares, a faculdade busca, por um lado, a sua 

função de inserção social, que é um dos principais focos estratégicos institucionais; por 

outro, a permanente atualização das demandas do mercado, buscando o oferecimento 

de propostas curriculares que atendam às exigências do mercado de trabalho. 

Para assegurar a qualidade do ensino na IES e garantir o atendimento às 

diretrizes pedagógicas estabelecidas, as seguintes atividades são desenvolvidas: 

- a revisão contínua dos currículos; 

- a atualização permanente de programas, ementas, bibliografias e planos de 

ensino; 

- a dinamização das atividades práticas de formação profissional; 

- a orientação acadêmica; 

- o aperfeiçoamento docente; 

- a qualificação docente; 

- a criação de novos cursos; 

- a ampliação dos recursos de apoio ao ensino; 

- a elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos e a autoavaliação 

constante visando ao aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido. 

A FATEC-PR observa as seguintes diretrizes na elaboração e revisão dos 

currículos: 

- Coerência do currículo com os objetivos do curso; 

- Coerência do currículo com o perfil do egresso; 

- Coerência do currículo face às diretrizes curriculares nacionais; 

- Dimensionamento da carga horária das disciplinas; 

- Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas; 

- Adequação da metodologia de ensino à fundamentação teórico-metodológica 

do curso; 

- Inter-relação e integração entre as disciplinas; 

- Adequação, atualização e relevância da bibliografia. 
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5.14.6 Programas Especiais de Formação Pedagógica 

 
A FATEC-PR preocupada com a formação pedagógica dos docentes tem como 

política promover o desenvolvimento, aprimoramento e qualificação do ser humano 

como agente de transformação social, contribuindo com uma alternativa de atendimento 

educacional flexível e que elimina barreiras facilitando o acesso ao conhecimento, 

através da educação a distância e presencial. Para tanto estabeleceu as seguintes 

políticas: 

✓ Facilitar o acesso à formação pedagógica de profissionais graduados, 

habilitando-os, assim, para o exercício da docência; 

✓ Possibilitar a oportunidade de inserção do profissional no magistério; 

✓ Capacitar em serviço para atender a demanda de profissionais especializados; 

✓ Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino profissionalizante. 

 
 

5.15 POLÍTICA PARA AS ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO 

 
5.15.1 Estágio 

 
O Estágio Supervisionado é entendido na FATEC-PR como um componente 

curricular obrigatório que integra um conjunto de atividades que o aluno desenvolve em 

situações reais de vida e de trabalho, sob a supervisão de um docente. 

Propicia a aproximação do futuro profissional com a realidade em que irá atuar, 

permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer revisões nos conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem 

profissional, social e cultural. 

Neste sentido, deve constituir-se num espaço privilegiado para a integração das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, as experiências vivenciadas pelo 

estagiário poderão se constituir em objeto de estudo, análise e reflexão, transformando- 

se em temas ou problemas a serem trabalhados nos Trabalhos de Conclusão do Curso. 

Dentro de sua política para os estágios, a FATEC-PR estabeleceu algumas 

diretrizes básicas a serem seguidas, destacando-se: 

✓ Todos os cursos oferecidos na FATEC-PR deverão ter seus estágios curriculares 

supervisionados regulamentados pelos respectivos colegiados de curso, 

obedecendo as Diretrizes Curriculares pertinentes; 
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✓ Todos os cursos da FATEC-PR deverão ter, pelo menos, um docente 

responsável pela supervisão das atividades de estágio, com carga horária e 

remuneração específica para essa atividade; 

✓ A realização de estágio supervisionado pelo aluno deverá ser condição 

indispensável para a integralização de cada curso de graduação, respeitando a 

carga horária mínima estabelecida pela respectiva Diretriz Curricular; 

✓ A FATEC-PR deverá manter um setor, com um profissional responsável pelo 

estabelecimento de convênios entre a instituição e empresas, visando criar 

oportunidades de realização de estágios para seus alunos, bem como pela 

divulgação de vagas de estágios na cidade e região; 

✓ Priorizar parceria/convênio entre a FATEC-PR e o CIEE (Centro de Integração 

Empresa-Escola) local. 

 
5.15.2 Prática profissional 

 
O ponto de partida para a formulação dos projetos pedagógicos dos cursos a 

serem implantados é o primeiro artigo da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDB). Esse artigo afirma que a educação escolar deverá estar 

vinculada ao trabalho e à prática social. 

A hipótese central do trabalho considera a intervenção do aluno em sala de aula 

e na área profissional em geral, como o elemento central para inovações curriculares, o 

que leva ao estabelecimento da relação entre a teoria e a prática em cada disciplina do 

currículo, não só nas disciplinas tradicionalmente compreendidas como “práticas”, mas 

em todas elas. O professor está sendo, hoje, levado a parar, pensar e entender que não 

é mais a única fonte legítima de conhecimento para seu aluno. Talvez este seja mais 

hábil e mais rápido para ir à Internet buscar um monte de informações. Mas enquanto 

isso acontece fortalece-se o papel que o professor sempre teve, ou seja, de ajudar o 

aluno a dar sentido às informações, avaliando, criticando, compreendendo, julgando a 

pertinência e aplicando-as na vida prática. 

Dentre os meios de operacionalizar a prática profissional a FATEC-PR irá priorizar as 

seguintes práticas: 

✓ As Atividades Complementares que possibilitam a real integração entre teoria e 

prática profissional; 

✓ Adoção de linhas de pesquisa que orientem e direcionem a prática, buscando 

respostas para as questões do cotidiano e a sustentação dos modelos de ensino 

voltados para a prática; 
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✓ Programas de ensino sustentados em concepções pedagógicas crítico- 

reflexivas, com orientação teórico-metodológica que articule ensino-trabalho, 

integração teoria-prática, adotando princípios da educação adequados ao "ser 

trabalhador" como "ser aprendiz". 

A FATEC-PR procura se renovar continuamente e entende que a flexibilização e 

a inovação desenvolvidas com responsabilidade representarão seus fatores críticos de 

sucesso no século XXI. 

Ao inovar, a FATEC-PR criará diferenciais que, com certeza, darão um destaque 

especial da Instituição junto à comunidade na qual está inserida, ampliando o conceito 

que a Faculdade goza junto a sua comunidade acadêmica. 

 
 

5.15.3 Atividades complementares 

 
Além das disciplinas teóricas e das disciplinas práticas, ditas "laboratoriais", 

formatadas em um padrão de turma/docente/horas-aula semanais, são previstas 

atividades complementares para os cursos de Graduação da Instituição, visando 

propiciar ao aluno a oportunidade de realizar uma trajetória autônoma e particular, no 

desenvolvimento do currículo. As atividades complementares são desenvolvidas em três 

níveis: 

✓ Como instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade social, 

econômica e do trabalho de sua área/curso; 

✓ Como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino; 

✓ Como instrumento de iniciação profissional. 

É de competência do colegiado de curso normalizar as atividades 

complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em coerência com as 

diretrizes estabelecidas pela Faculdade e com as do MEC. As atividades 

complementares são computadas no sistema de horas, para efeito de integralização do 

total previsto para o curso não incluindo as horas dedicadas ao Trabalho de Conclusão 

de Curso ou aos Projetos Experimentais. As atividades complementares estão previstas 

nos Projetos Pedagógicos dos cursos e as modalidades admitidas são divulgadas pela 

direção e coordenação do curso, a fim de permitir a sua livre escolha pelo aluno. 

As atividades complementares observam os limites estabelecidos pelas 

Diretrizes Curriculares de cada curso, sendo orientadas e avaliadas por docentes em 

regime de tutoria, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Projeto Pedagógico. 
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5.16  POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
Os cursos de pós-graduação lato sensu da FATEC-PR, assumem 

dominantemente as formas de especialização e aperfeiçoamento da formação 

profissional obtida na graduação. A IES se propõe a oferecer cursos de pós-graduação 

lato sensu, observando as necessidades do mercado local e regional, priorizando as 

áreas de atuação dos cursos de graduação que oferece e que futuramente venha a 

oferecer. 

 
 

5.17 POLÍTICAS DE PESQUISA 

 
A FATEC-PR preconiza uma Política de Iniciação Científica e Tecnológica que 

prioriza a formação de recursos humanos através do aprimoramento acadêmico- 

profissional do aluno em todas as áreas do conhecimento. 

Esta política possibilita o despertar e aprimorar de qualidades do estudante na 

formação da atitude científica que se reflete no preparo de um profissional capacitado a 

enfrentar os novos desafios, que são a tônica de um mundo globalizado e competitivo. 

Os objetivos que norteiam a Política de Iniciação Científica e Tecnológica são: 

✓ Aprimorar o espírito de análise crítica e desenvolver o espírito científico do 

aluno; 

✓ Incrementar a inovação de soluções através da participação do aluno em 

Iniciação Científica; 

✓ Possibilitar a participação de alunos na atividade de pesquisa; 

✓ Incentivar o aluno da graduação a dar continuidade a seus estudos por meio de 

cursos de pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado; 

✓ Preparar o aluno para a competitividade no mercado de trabalho; 

✓ Aprimorar a formação acadêmica dos alunos contribuindo significativamente 

para a produtividade das linhas e projetos de pesquisa em que participam; 

✓ Criar as condições favoráveis a participação de alunos de Iniciação Científica 

em eventos regionais, visando a qualidade dos resultados das pesquisas em 

que participam; 

✓ Incentivar a produção científica discente própria ou em colaboração com seus 

orientadores, visando a criatividade e a crítica. 

 
Participar em pesquisas de ponta, assim consideradas por representarem 

avanços significativos do conhecimento humano ou melhorias tecnológicas importantes 
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para a qualidade de vida do cidadão, contribui para o desenvolvimento de um sentimento 

participativo do estudante para com sua comunidade. Estas pesquisas de ponta, na 

maioria das vezes de caráter inter e multidisciplinar, estimulam a formação do cidadão 

capacitado a trabalhar integrado a equipes, reconhecendo o papel do indivíduo e 

valorizando o trabalho conjunto, considerado fundamental na formação de um executivo 

de sucesso. 

No que diz respeito à Pesquisa, o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

científica, realizados com qualidade, atende a mais um dos objetivos da FATEC-PRque, 

como instituição inserida na comunidade, procura concretizar os interesses coletivos da 

sociedade brasileira. Estes interesses refletem uma melhoria na qualidade de vida em 

nível regional, estadual e nacional à medida que a pesquisa científica avança no 

conhecimento e no desenvolvimento tecnológico trazendo novas soluções. 

A FATEC-PR propõe, portanto, políticas que priorizem o desenvolvimento da 

pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com vistas ao avanço do conhecimento 

científico, promovendo a inovação tecnológica, o intercâmbio e a divulgação científica e 

tecnológica e contribuindo significativamente para a formação de recursos humanos, 

tendo como objetivos: 

✓ Produzir o conhecimento ampliando as fronteiras científicas; 

✓ Incrementar a produção científica nos Cursos; 

✓ Incrementar a participação de docentes nas atividades de pesquisa, sem perda 

da qualidade dos projetos; 

✓ Aumentar a produtividade com qualidade em pesquisa; 

✓ Consolidar a presença da Faculdade nos eventos principais de cada área do 

conhecimento; 

✓ Consolidar os processos de avaliação de pesquisa da FATEC-PR; 

✓ Melhorar a qualidade e produtividade do gerenciamento da pesquisa na 

FATEC-PR; 

✓ Promover o intercâmbio entre pesquisadores nacionais e estrangeiros; 

✓ Implementar Laboratórios de Pesquisa; 

✓ Consolidar os Grupos de Excelência da Instituição. 

 
 

A política para a Iniciação Científica conduz à formação da atitude científica do 

estudante que se reflete no desempenho de um profissional capacitado a enfrentar os 

novos desafios, que são a tônica de um mundo globalizado e competitivo. 
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5.17.1 Iniciação científica 

 
O sistema universitário tem como objetivo a formação integral do ser humano, 

preparando-o para a atividade profissional a ser exercida na sociedade. A qualidade 

desta formação é avaliada, em última instância, pelo sucesso que o egresso do Ensino 

Superior atinge em sua vida profissional. A FATEC-PR, entre seus objetivos, e de acordo 

com os princípios éticos e comunitários que a regem, visa desenvolver o espírito crítico 

entre seus alunos e difundir os conhecimentos por todos os meios ao seu alcance. 

Vivemos hoje em um mundo globalizado e altamente competitivo em decorrência dos 

avanços científicos e suas aplicações tecnológicas. O sucesso nas atividades 

profissionais de nossos egressos está vinculado à formação acadêmica que lhes 

propiciamos. 

Além de conteúdos programáticos atualizados, próprios das mais variadas 

disciplinas ministradas por nossos professores dentro de modernas técnicas de ensino, 

para que se atinja uma formação além dos limites da informação, indispensável nestes 

dias para destacar o profissional que compete por novos postos do mercado de trabalho, 

faz-se necessário um trabalho de despertar qualidades que ajudarão estes egressos a 

terem sucesso em suas atividades futuras. 

No desenvolvimento da investigação científica e tecnológica a FATEC-PR tem 

um valioso instrumental pedagógico e social para a consecução de seus objetivos 

educacionais. O fazer ciência, participando de atividades de pesquisa básica ou 

aplicada, tem um importante papel na formação do estudante universitário, no despertar 

e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um profissional capacitado a 

enfrentar os problemas do dia a dia. 

Espera-se do novo profissional a capacidade de dar respostas concretas e 

imediatas aos problemas que surgem em sua atividade diária, quando engajado no 

mercado de trabalho. A investigação do desconhecido ajuda a formar uma mente 

organizada no método científico, na análise crítica frente a novos desafios e na 

proposição e verificação experimental de hipóteses de trabalho a serem testadas de 

forma sistemática. 

O espírito analítico-crítico, a inovação de soluções, a engenhosidade e o 

empreendedorismo, entre outras, são qualidades trabalhadas no cotidiano da pesquisa, 

importantes, também, no processo de formação do acadêmico por desenvolver neste, 

características desejáveis como autoconfiança, liderança e versatilidade. 

Por sua vez o participar em pesquisas de ponta, assim consideradas por 

representarem avanços significativos no conhecimento humano ou tecnologicamente 

melhorias importantes na qualidade de vida do cidadão, contribuem para o 
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desenvolvimento no estudante universitário de um sentimento participativo com sua 

comunidade. 

Estas pesquisas de ponta, na maioria das vezes de caráter multidisciplinar, 

estimulam a formação do cidadão, capacitado a trabalhar integrado a equipes, 

reconhecendo o papel do indivíduo e valorizando o trabalho do conjunto, aspectos estes 

hoje considerados fundamentais na formação de um profissional de sucesso. 

 

 
5.18 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 
A política da FATEC-PR para a Extensão conduz: 

✓ Ao desenvolvimento de habilidades e competências do alunado possibilitando 

condições para que os alunos aprendam na prática os aspectos teóricos 

refletidos em sala de aula; 

✓ À participação dos discentes nos Projetos idealizados para o curso; 

✓ À oferta de atividades de extensão de diferentes modalidades balizados nos 

eixos temáticos do Fórum Nacional de Extensão; 

✓ Ao estabelecimento de diretrizes de valorização da participação do aluno em 

atividades extensionistas; 

✓ À definição dos indicadores próprios de avaliação das atividades de extensão; 

Com a extensão, a FATEC-PR, além de ter um canal de comunicação com a 

comunidade na qual está inserida, busca a melhoria da qualidade do ensino e da 

pesquisa, pois dados e problemas identificados podem servir de retroalimentação para 

essas atividades. 

São objetivos da Extensão: 

✓ Aprimorar o espírito de análise crítica e desenvolver o espírito científico do 

aprendiz; 

✓ Criar condições para o desenvolvimento de parcerias entre o ensino e a 

pesquisa e segmentos da sociedade; 

✓ Contribuir para o equacionamento de problemas sociais, econômicos e políticos 

da sociedade, em especial os vivenciados pela população-alvo; 

✓ Articular o saber existente na sociedade com o saber sistematizado na 

academia; 

✓ Promover a reflexão e a produção de conhecimento na área de atuação do 

docente; 

✓ Possibilitar a relação entre teoria e prática; 
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✓ Contribuir para o aprimoramento da formação ética, política, científica e técnica 

dos corpos docente e discente; 

✓ Incentivar a formação de grupos interdisciplinares; 

✓ Promover parcerias voltadas para a construção de um projeto de sociedade 

referenciado na justiça social e na igualdade; 

✓ Contribuir para a (re)definição do conceito de currículo, de maneira a incorporar 

a extensão como atividade rotineira do discente; 

✓ Promover uma intervenção social qualificada através das práticas 

extensionistas sob a forma de programas comunitários, projetos, cursos de 

extensão, eventos, prestações de serviço e elaboração e difusão de 

publicações e outros produtos acadêmicos. 

 

5.19  COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS ATIVIDADES DE PESQUISA/INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

 
Seguindo do princípio de que a faculdade tem papel fundamental na sociedade, 

através disso ela tem como objetivo gerar questionamentos e propostas e com isso 

formular e desenvolver conhecimentos científicos que ofereçam respostas aos 

problemas da comunidade que está inserida, na esfera social, econômica, política, 

ambiental e cultural. 

Pretendendo-se fortalecer e incentivar a política de pesquisa no contexto 

universitário, necessita-se analisar detalhadamente a relação da sociedade com a IES 

e também a relação social e cientifica do conhecimento diante das transformações no 

desenvolvimento social, humano e ambiental. 

A IES estimula os alunos por meio das jornadas de iniciação cientifica a 

produção cultural da Região Metropolitana de Curitiba, fazendo com que a comunidade 

acadêmica e a sociedade participem dos eventos. 

A IES incentiva também a produção de projetos de pesquisa proveniente dos 

seus docentes, bem como a interação com o corpo discente da faculdade, buscando 

assim a inclusão da comunidade acadêmica em um projeto maior, assim buscando a 

melhoria do ensino aplicado pelo docente. Todas as ações que a IES realiza são 

documentas por meio de fotos, documentos, internet, jornais, revistas para que assim 

seja sistematizado as informações. Concessão de bolsas para docentes e discentes é 

uma das formas de apoio às atividades de iniciação cientifica incluindo a participação 

em eventos. 
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5.20 POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
A FATEC-PR tem o compromisso de efetivar as políticas direcionadas a 

Educação Especial e as pessoas com deficiência (PcD) tais como a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a lei nº 10.098/2000 entre 

outras pertinentes. A educação inclusiva busca atender as necessidades educativas 

educacionais especiais de todos os sujeitos-alunos, de forma que promova a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. 

Conforme legislação vigente são os seguintes objetivos adotados pela IES: 

- promover a melhoria do desempenho dos alunos, assim que comprovada a 

deficiência por meio das oficinas de nivelamento; 

- aumentar o número de estudantes afrodescendentes e indígenas matriculados 

e egressos na IES; 

- propiciar condições necessárias aos ingressantes para a permanência nos 

cursos de graduação; 

- reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil; 

- estimular práticas sociais e escolares fundamentadas no respeito aos Direitos 

Humanos; 

- promover a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

- incentivar a participação coletiva e individual, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

- promover ações necessárias para incentivar a redução das desiguais regionais, 

sociais e; 

- absorver o contingente de migrantes da região e do município nos cursos 

superiores oferecidos, preparando e qualificando profissionais para o desempenho 

eficiente de suas funções. 

 

 
5.21 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- 

estar de todos e afirmação das suas condições de sujeitos de direitos. Em todos os 
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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; 

- 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. 
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5.22 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. 

 
 

5.23 AÇÕES INSTITUCIONAIS NO QUE SE REFERE Á DIVERSIDADE, AO MEIO 

AMBIENTE, À MEMÓRIA CULTURAL, À PRODUÇÃO ARTÍSTICA, AO 

PATRIMÔNIO CULTURAL E AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS E DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

 
As ações da IES 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, objetivando a conscientização e discussão sobre o meio ambiente e a difusão 

da cultura afro-brasileira, bem como da produção artística e do 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 presentes desde as ações 

voltadas à inserção desses conteúdos nos PPCs, até na aprovação de projetos de 

investigação que privilegiam os temas como objeto de estudo, e na proposição de 

atividades de extensão universitária. 

A IES irá promover 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. 

A IES entende que o meio ambiente, a memória cultural de um povo, a produção 

artística e seu patrimônio conferem-lhe identidade e orientação, pressupostos básicos 

para que se reconheça como comunidade, inspirando valores ligados à pátria, à ética e 

à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania por meio de um profundo senso 

de lugar e de continuidade histórica. Nesse sentido, pretende a IES ser o palco 
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expressivo e o apoio das manifestações culturais e da produção artística da comunidade 

local e regional. 

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 é contemplada nos projetos pedagógicos dos cursos e 

suas atividades curriculares, podendo ser incluídos como conteúdos flexíveis e 

complementares, discussões na salas de aula virtual, 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, sempre como ação interdisciplinar e transversal, numa 

perspectiva crítica do currículo, e relacionando prática e teoria, entre as garantias 

formais e a efetivação dos direitos humanos em geral. 

Considerando que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior contingente 

populacional de afrodescendente (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 compromete não só a plena vigência dos direitos humanos, 

mas também a própria democracia do país. 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 

discutindo a valorização das diferenças. 

 

5.24 COERÊNCIA ENTRE O PDI E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS PARA 

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
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 propício 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 descontinuidade. 

A IES recebe estudantes das classes carentes, na maioria trabalhadores de 

indústrias, comércio e de outros serviços da região, o que a torna responsável 

socialmente por prepará-los para o mercado de trabalho com ensino de qualidade, a 

custo relativamente baixo e sempre acessível, contemplando-os com bolsas de estudo. 

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 
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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. 

A FATEC-PR, por meio de cursos de extensão, cursos livres e de outros 

programas, leva à 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 encontram 

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 também demonstra sua responsabilidade social de outras 

maneiras, a saber: 

- 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; 

- 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. 

Além disso, a FATEC-PR desenvolve atividades empreendedoras e cria ações 

inovadoras visando qualificar ainda mais o ensino, a pesquisa e a extensão e fortalecer 

as áreas de excelência da IES. 

 
 

5.25  DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL (DECRETO 7.746/2012) 

E INSTRUÇÃO NORMATIVA 10/2012) 

 
 

A Política Nacional do Meio Ambiente, lei n° 6.938 de 31 de Agosto de 1981, 

define o meio ambiente no seu artigo 3° como “conjunto de condições, leis, influências 

e interações de ordem física, química e biológica, no que permite, abriga e rege a vida 
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em todas as suas formas”. A educação é enaltecida no conjunto das estratégias 

consideradas imprescindíveis para a mudança de concepções e práticas na relação que 

as sociedades estabelecem com os elementos ambientais.5 

A Educação Ambiental (E.A.) é um ramo da educação cujo objetivo é a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e 

utilização sustentável dos seus recursos. É um processo permanente, no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os problemas 

ambientais, presentes e futuros, conforme a UNESCO. 

Não há dúvidas de que o ser humano vem sistematicamente, ao longo dos 

séculos, CASmindo os recursos naturais do planeta sem se preocupar com as futuras 

gerações. Entretanto, nos últimos 50 anos, com a explosão demográfica que assolou o 

planeta, o CASmo dos recursos naturais disponíveis na natureza vem crescendo de 

forma avassaladora e o seu impacto no meio ambiente, é cada vez mais evidente e 

contumaz. A dicotomia entre CASmo e sustentabilidade é, sem dúvida, um dos principais 

desafios do século XXI. Trazer ao CASmismo um nível de racionalidade que o torne 

sustentável e capaz de frear o seu déficit ecológico e que vem causando, 

sorrateiramente, a escassez dos recursos naturais, é sem dúvida, tarefa árdua imposta 

a cada operador de Educação Ambiental. 

A FATEC-PR tem práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de 

materiais e serviços com ações de divulgação e conscientização. 

 
 

5.26 POLÍTICA 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; 

 
5
 http://www.ifsp.edu.br/cpa/NotaTecnicaRequisitoslegais-DAES-Inep-n025-2015.pdf 

http://www.ifsp.edu.br/cpa/NotaTecnicaRequisitoslegais-DAES-Inep-n025-2015.pdf
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- 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. 

 

5.27 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 

qualidade, uma vez que o mercado de trabalho requer profissionais sem barreiras 

territoriais. 

Diante disso, a IES pretende adotar 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. 

Conforme as informações do e-Mec, é evidente que os cursos em em EaD estão em 

ascensão, sendo assim, há uma demanda a ser atendida, principalmente em relação ao 

viés que a FATEC-PR desenha ao proporcionar a internacionalização do curso, 

priorizando a formação de brasileiros que se encontram nos Estados Unidos e Japão 
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5.28 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
5.28.1 Bem-Estar 

 
A FATEC-PR entende que o trabalho viceja em um ambiente de confiança, 

responsabilidade e respeito pelo outro, tendo em vista, primeiro a sua humanidade, em 

segundo lugar a sua função. 

Se forem preservadas as relações pessoais e sociais na Instituição, os objetivos 

institucionais serão os mesmos de todos os professores e funcionários, porque esses 

se verão como parte integrante da IES e, por conseguinte, seus parceiros. A Escola visa 

à formação de indivíduos e a melhoria da sociedade. O seu resultado será tangível, 

dependendo de como todos se comportam e vivenciam a rotina diária escolar. 

 
5.28.2 Relações Institucionais 

 
A mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o público em 

geral, pela mantida, incumbindo-lhe de tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento, respeitando os limites da lei e do Regimento da Faculdade, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e CASltivos. Compete à Entidade Mantenedora fornecer as condições 

econômicas, financeiras e materiais necessários ao funcionamento da Faculdade, 

assumindo plenamente o compromisso com a elevação dos níveis de qualidade do 

ensino e a ampliação das relações com a comunidade através de ações de parcerias, 

convênios, troca de experiências e outras que se fizerem necessárias à consolidação 

dos objetivos propostos. 

É política assegurar à FATEC-PR autonomia didática, administrativa e disciplinar 

em consonância com as normas federais de ensino vigentes e no que couber no 

Contrato Social da Entidade Mantenedora. Da mesma forma, assim como são 

preservadas as relações entre a Entidade mantenedora e a Faculdade, o serão as 

relações com outras instituições que, embora possam ser concorrentes, são parceiras 

na realização do mesmo objetivo de qualificar as gerações para um país melhor. 

 
5.28.3 Responsabilidade Social 

 
A FATEC-PR concebe a responsabilidade social como um conjunto de valores 

baseados em princípios éticos. A partir daí, entende que os processos deverão gerar 

produtos que viabilizem a vida humana no que ela tem de mais nobre. 
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É o postulado humanístico que direciona o fazer da FATEC-PR em suas relações 

com o seu funcionário e professor, com o seu aluno, e com a população local, regional 

e nacional. Por essa razão, sente-se responsável pela sua felicidade em todos os 

sentidos, preservando o respeito ao ser humano, as suas necessidades e desejos 

pessoais de crescimento e de contribuição com a escola e com a sociedade. Igualmente, 

sente-se responsável pelo desenvolvimento econômico e social da comunidade, pela 

preservação do meio ambiente e pela inclusão social. 

Para concretizar essa política, a FATEC-PR nos seus planos de expansão 

considerará o que aqui preconiza como um valor a ser respeitado, sem medir esforços 

para tal. A FATEC-PR compromete-se com a seguinte diretriz: 

✓ Ser transparente, apresentando relatórios das suas ações acadêmicas e 

administrativo-financeiras; 

✓ Customizar as ações avaliativas como um recurso para alinhamento de suas 

ações. 

 
5.28.4 Público Interno 

 
São políticas da Instituição: 

✓ Estar dialogando com os diferentes segmentos representativos dos professores 

e funcionários; 

✓ Promover a gestão participativa a seu público interno; 

✓ Respeitar o indivíduo trabalhador na sua diversidade, enquadrando-o no setor e 

na função que lhe favoreçam o desenvolvimento; 

✓ Optar por acompanhar o funcionário e o professor nas suas dificuldades, 

orientando-os para o sucesso; 

✓ Respeitá-los, quando do seu afastamento da Instituição, resguardando os seus 

direitos funcionais e trabalhistas. 

 
5.28.5 Meio Ambiente 

 
A FATEC-PR tem como política: Estar atenta aos impactos ambientais dos seus 

serviços e produtos, procurando minimizá-los ou extingui-los tendo em vista a vida no 

planeta e das gerações futuras. 

 
5.28.6 Fornecedores 

 
A FATEC-PR tem como política: 
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✓ Manter uma parceria ética com seus fornecedores, selecionando-os pela 

qualidade do produto e pela seriedade das ações; 

✓ Propiciar, sempre que possível, condições de desenvolvimento aos parceiros 

terceirizados e fornecedores. 

 
5.28.7 Consumidores 

 
A FATEC-PR possui a seguinte política voltada para os consumidores de seus 

serviços: 

✓ Oferecer produto de qualidade, em um padrão nacional; 

✓ Atender a comunidade com excelência, gentileza no trato e informação 

adequada; 

✓ Estar atenta à necessidade do consumidor, oferecendo serviços compatíveis; 

✓ Criar necessidades no consumidor que favoreçam a sua qualidade de vida e 

promoção social; 

✓ Tratar, eticamente, o seu consumidor potencial e real oferecendo-lhe um serviço 

de qualidade. 

 
5.28.8 Comunidade 

 
A FATEC-PR tem como política: 

✓ Manter relações com a comunidade local, analisando o impacto da sua atividade 

produtiva sobre essa comunidade e estabelecendo diálogo permanente com as 

suas organizações atuantes; 

✓ Na medida do possível, oferecer apoio às atividades da comunidade local, sejam 

elas filantrópicas ou não, apresentando-se como sua parceira; 

✓ Conveniar-se com as entidades que, por iniciativa própria, oferecerem propostas 

de mobilização da juventude e da sociedade para, através da educação, atingir 

níveis elevados de vida profissional, pessoal e social; 

✓ Estimular os funcionários, corpo discente e docente para o trabalho voluntário, 

procurando otimizar a situação dos combalidos e excluídos da sorte, levando- 

lhes esperança concreta de melhor condição de vida; 

✓ Reconhecer o trabalho voluntário da comunidade interna, registrando esse 

esforço nos arquivos de mérito da Faculdade. 
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5.28.9 Inclusão Social 

 
A FATEC-PR entende a inclusão social como uma estratégia sustentável de 

combate à exclusão social que busca não só a transformação do meio urbano ou a 

implantação de ações de proteção social, mas também a emancipação das famílias por 

meio do desenvolvimento de programas educacionais, culturais e de outros que 

objetivem a geração de trabalho e renda, além de lidar com a auto-estima dos cidadãos 

e fortalecer seu sentimento de pertença à comunidade. A inclusão tem, ainda, como 

foco, o desenvolvimento social. 

 
5.28.10 Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio 

Cultural 

 
A FATEC-PR entende a memória cultural de um povo como seu patrimônio, 

conferindo-lhe identidade e orientação, pressupostos básicos para que se reconheça 

como comunidade, inspirando valores ligados à pátria, à ética e à solidariedade e 

estimulando o exercício da cidadania por meio de um profundo senso de lugar e de 

continuidade histórica. Nesse sentido, pretende ser o palco expressivo e o apoio das 

manifestações culturais e da produção artística da comunidade local e regional. 

 

 
5.29 POLÍTICA PARA A GESTÃO DE PESSOAS 

 
A FATEC-PR adota como princípio fundamental que orienta sua política de 

recursos humanos a valorização e o respeito aos profissionais que atuam no 

desenvolvimento e implementação do seu Projeto Institucional de Faculdade, com vistas 

ao bom desempenho de suas funções. Os princípios norteadores da FATEC-PR para o 

estabelecimento de uma política de recursos humanos são: 

✓ Dignidade da Pessoa Humana - A base filosófica da Política Organizacional 

FATEC-PRé a dignidade da Pessoa Humana, digna de todo bem, toda justiça, 

toda verdade que liberta, toda promoção e aperfeiçoamento. 

✓ Convivência Humana - A promoção dos valores humanos da convivência 

democrática e produtiva num ambiente de mútua cooperação e respeito. 

✓ Unidade Organizacional - Unidade de concepção organizacional, de visão de 

futuro, de missão social e científica e de valores humanísticos a serem 

vivenciados e difundidos. 
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✓ Relação Custo-benefício - Cada ação e decisão devem ser encaradas e 

analisadas como algo que tem custos e benefícios para todas as partes 

interessadas. 

As diretrizes básicas da política de recursos humanos da FATEC-PR são: 

✓ Consolidação de um quadro docente titulado e altamente qualificado que 

responda em qualidade e quantidade o exercício das funções acadêmicas de 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, procurando atender aos padrões e 

indicadores de qualidade fixados pelo MEC; 

✓ Implementar o Plano de Carreira Docente; 

✓ Implementar o Plano de Cargos e Salários do Pessoal Técnico e 

Administrativo; 

✓ Elaborar matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do nível 

técnico e operacional, revisando-a para cada ano; 

✓ Selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante 

chamada, concurso ou outro expediente; 

✓ Estabelecer uma política interna de qualificação de recursos humanos 

auxiliando seus docentes a identificar programas de Mestrado e ou Doutorado 

para se qualificarem com os apoios e auxílios previstos no Plano de Carreira 

Docente; 

✓ Implementar a oferta de programas de qualificação próprios; 

✓ Ofertar seletivamente cursos de especialização com vistas a que todos os seus 

professores tenham, no mínimo, uma especialização em sua área de atuação; 

✓ Racionalizar os quantitativos de professores concentrando e disponibilizando 

maior volume de horas-aula para cada professor, dentro dos limites possíveis e 

viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de 

satisfação; 

✓ Realizar, anualmente, a avaliação de desempenho dos docentes para fins de 

promoção no Plano de Carreira; 

✓ Rproveitar, nos treinamentos, cursos e/ou capacitação de pessoal, os docentes 

especializados em cada área; 

✓ Atrair, desenvolver e reter talentos; 

✓ Aumentar o nível de valorização das pessoas; 

✓ Criar sistema de remuneração que reconheça méritos e valores; 

✓ Melhorar o processo de comunicação interno; 

✓ Investir na cultura institucional e na reconstrução de seus processos; 

✓ Criar agentes integradores do ambiente interno; 

✓ Criar sistemas de procedimentos que aumentem a sinergia entre os órgãos. 
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5.29.1 Corpo Docente 

 
O Plano de Capacitação Docente é o instrumento empregado para definir e 

apresentar as políticas, as diretrizes e as metas institucionais de capacitação do quadro 

docente, bem como as áreas prioritárias para investimento nesse sentido. O Plano, de 

periodicidade anual, inclui, também, o planejamento de novos afastamentos para 

capacitação e o acompanhamento acadêmico dos professores que se encontram em 

frequência a cursos de pós-graduação. 

A FATEC-PR entende que a capacitação docente é um dos pilares da melhoria 

da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação. A titulação docente vem sendo reconhecida, por inúmeros 

instrumentos de avaliação (ENADE, SINAES, Avaliação das Condições de Ensino dos 

Cursos de Graduação, Avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES, entre 

outros), como um dos critérios de qualificação e excelência da educação superior e das 

Instituições de Ensino Superior. 

Nessa perspectiva, a FATEC-PR pretende investir no aprimoramento técnico 

pedagógico de seus professores, não medindo esforços para viabilizar as iniciativas de 

capacitação, desde que cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas 

prioritárias definidas pela própria Faculdade e estejam respaldadas pelos aspectos 

legais inerentes à questão. 

As diretrizes básicas da política de recursos humanos da IES são: 

✓ Consolidação de um quadro docente titulado e altamente qualificado que 

responda em qualidade e quantidade o exercício das funções universitárias no 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, procurando atender aos padrões e 

indicadores de qualidade fixados pelo MEC. 

✓ Aperfeiçoar e implementar o Plano de Carreira Docente - que contém as regras 

de ingresso, progressão, direitos e deveres dos docentes; 

✓ Selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante 

chamada, concurso ou outro expediente; 

✓ Estabelecer uma política interna de qualificação de recursos humanos auxiliando 

seus docentes a identificar programas de Mestrado e ou Doutorado para se 

qualificarem com os apoios e auxílios previstos no Plano de Carreira Docente; 

✓ Implementar a oferta de programas de qualificação próprios; 

✓ Ofertar seletivamente cursos de especialização com vistas a que todos os seus 

professores tenham, no mínimo, uma especialização em sua área de atuação; 

✓ Racionalizar os quantitativos de professores concentrando e disponibilizando 

maior volume de horas-aula para cada professor, dentro dos limites possíveis e 
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viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de 

satisfação; 

✓ Aproveitar, nos treinamentos, cursos e/ou capacitação de pessoal, os docentes 

especializados em cada área. 

 

5.30 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
A política de capacitação docente está definida e apresenta ainda as diretrizes e 

as metas institucionais de capacitação do quadro docente, bem como as áreas 

prioritárias para investimento nesse sentido. O Plano, de periodicidade anual, inclui, 

também, o planejamento de novos afastamentos para capacitação e o 

acompanhamento acadêmico dos professores que se encontram em frequência a 

cursos de pós-graduação. A Instituição entende que a capacitação docente é um dos 

pilares da melhoria da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico 

dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. A titulação docente vem sendo 

reconhecida, por inúmeros instrumentos de avaliação (Exame Nacional de Cursos, 

Avaliação das Condições de Ensino dos Cursos de Graduação, Avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação pela CAPES, entre outros), como um dos critérios de 

qualificação e excelência da educação superior e das Instituições de Ensino Superior. 

Nessa perspectiva, a Instituição pretende investir no aprimoramento técnico pedagógico 

de seus professores, não medindo esforços para viabilizar as iniciativas de capacitação, 

desde que cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas prioritárias 

definidas pela própria Faculdade e estejam respaldadas pelos aspectos legais inerentes 

à questão. 

A IES possui um Plano de Carreira Docente com claros critérios de admissão e 

progressão. O Plano de Carreira Docente regula as condições de admissão, demissão, 

direitos e vantagens, bem como os deveres e responsabilidades dos membros do 

magistério superior da Instituição. 

As relações de trabalho dos membros do magistério superior da Faculdade são 

regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Entendem-se como atividades de 

magistério superior àquelas que são adequadas ao sistema indissociável do ensino, 

pesquisa e extensão e sejam exercidas na Faculdade, com o objetivo de ampliar e 

transmitir o saber. São também consideradas como atividades de magistério aquelas 

inerentes à administração escolar e universitária, privativas de docentes de nível 

superior. A admissão de pessoal docente acontece mediante contrato de trabalho 

celebrado com a Mantenedora, e a seleção de candidatos é feita com observância dos 

critérios estabelecidos no Regimento da Faculdade e no Plano de Carreira Docente. A 
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política de formação e capacitação docente está prevista/implantada, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, o incentivo/auxílio à: participação em eventos 

científicos/técnicos/culturais; capacitação (formação continuada); qualificação 

acadêmica docente e a devida divulgação das ações com os docentes. 

 

 
5.31  POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTIMULO RELACIONADAS À 

DIFUSÃO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS: CIENTIFICA, DIDÁTICO- 

PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

 
Compreende-se que a efetivação de uma política institucional relacionada à 

difusão de toda a produção interna de uma IES contribui para a democratização e 

socialização do conhecimento, estabelecendo dessa maneira, uma relação dialógica 

entre a produção acadêmica e a sociedade. 

Assim, a IES adota algumas políticas para que tais objetivos compreendam 

várias ações de exposição do conteúdo artístico, científico, didático-pedagógico e 

cultural: 

- a política de difusão artística compreende a realização de eventos e atividades 

artísticos institucionais amplamente divulgados à comunidade local e acadêmica através 

dos veículos virtuais e impressos; 

- a política de difusão da produção acadêmica da IES abrange desde o incentivo a 

realização à participação em seminários, encontros e congressos externos e internos a 

faculdade, bem como a publicação dos trabalhos acadêmicos através do site e das redes 

sociais da FATEC-PR; 

- a política de difusão do desenvolvimento tecnológico se realiza através do intercâmbio 

com as instituições nacionais e estrangeiras parceiras. As novidades e informações 

referentes aos processos tecnológicos e outros na área de ação da instituição são 

integrados aos procedimentos metodológicos de forma que os docentes e alunos 

tenham acesso às informações e procedimentos; 

- a política de difusão cultural compreende os intercâmbios nacionais e internacionais 

de docentes e discentes, alinhados à política de difusão artística; 

- a política de divulgação didático-pedagógica compreende à publicação dos trabalhos 

didáticos e metodológicos dos docentes pela editora da IES, incentivo aos docentes nas 

ações de intercambio e participação em festivais de música e clínicas em diferentes 

instituições, intercâmbio de discentes para a expansão cultural e didático-pedagógica; 

- a política de difusão da produção cientifica está ligada à participação dos docentes e 

discentes em congressos, seminários e encontros acadêmicos nacionais e 
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internacionais, publicações em anais e revistas acadêmicas referenciadas, realização 

de seminários internos e com participação externa, nacional e estrangeira. 

 

 
5.32 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA 

 
A IES busca sempre aperfeiçoar a comunicação com a sociedade. Eis alguns 

exemplos de suas ações: sistema touch na secretaria; sistema de controle acadêmico; 

página na internet; notícias no site; revista eletrônica; atendimento em central telefônica; 

ouvidoria; orientações sobre cursos e bolsas; divulgação de resultados da CPA; folders; 

murais; informativo físico e on-line. 

Além disso, os canais de comunicação e sistemas de informação para a 

interação interna e externa são acessíveis e possibilitam a divulgação das ações da IES. 

Sem prejuízo dos já mencionados, eis mais alguns exemplos: quadro de avisos nos 

corredores; quadro de avisos no ambiente virtual; murais na sala dos professores; 

portarias da Direção; manual do aluno; divulgação do processo seletivo em rádio, TV; 

busdoor; cartazes; faixas; banners; outdoors; e-mail marketing; mala direta; twitter; 

facebook; Instagram. Através dos meios de comunicação a IES fará a divulgação de 

informações de cursos, programas e extensão, além de propiciar também o acesso às 

informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa. Pressupondo ainda 

a manifestação da comunidade, originando insumos para a melhoria da qualidade 

institucional. 

A ouvidoria da IES está implantada e os registros e observações são 

efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas. 

Na FATEC-PR, a ouvidoria está implementada por meio de um e-mail específico e pelo 

atendimento presencial ou por carta; em caso de reclamação, sugestão, opinião ou 

elogio, a informação é registrada e repassada para a área responsável. O e-mail da 

ouvidoria está disponível no site da instituição e as mensagens são recebidas 

diretamente pelo Ouvidor, que encaminha ao setor responsável para as respostas e 

providências cabíveis. 

 

5.33 ARTICULAÇÃO DA IES COM ÓRGÃOS, ENTIDADES, EMPRESAS, 

PREFEITURAS ETC. 

 
5.33.1 Coerência entre as ações acadêmico-administrativas 

propostas em função da vocação das Relações Institucionais. 
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A mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o público em 

geral, pela mantida, incumbindo-lhe de tomar as medidas necessárias ao bom 

funcionamento, respeitando os limites da lei e do Regimento da Faculdade, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e CASltivos. Compete à Entidade Mantenedora fornecer as condições 

econômicas, financeiras e materiais necessários ao funcionamento da Faculdade, 

assumindo plenamente o compromisso com a elevação dos níveis de qualidade do 

ensino e a ampliação das relações com a comunidade através de ações de parcerias, 

convênios, troca de experiências e outras que se fizerem necessárias à consolidação 

dos objetivos propostos. 

É política assegurar à FATEC-PR autonomia didática, administrativa e disciplinar 

em consonância com as normas federais de ensino vigentes e no que couber no 

Contrato Social da Entidade Mantenedora. Da mesma forma, assim como são 

preservadas as relações entre a Entidade mantenedora e a Faculdade, o serão as 

relações com outras instituições que, embora possam ser concorrentes, são parceiras 

na realização do mesmo objetivo de qualificar as gerações para um país melhor. 

 
5.33.2 Atividades de ensino, pesquisa (ou práticas de investigação) e 

extensão e sua articulação com a sociedade. 

 
A Faculdade tem como política elaborar seus projetos de forma a permitir e 

promover a articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além de articulação 

direta com a pós-graduação. As atividades de extensão têm como objetivo promover a 

interação transformadora entre a Instituição e a Sociedade, integrando as artes e a 

ciência ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento social. 

Toda atividade de extensão acadêmica pressupõe uma ação articulada à 

comunidade, tornando disponível o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa 

desenvolvidos na Faculdade. Essa ação produz um novo conhecimento, a ser 

trabalhado e articulado com o ensino e a pesquisa. Assim, a articulação entre a 

Instituição e a sociedade por meio da extensão é um processo que permite a 

transferência para a sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades de 

ensino e pesquisa. A captação das demandas e necessidades da sociedade, por outro 

lado, permite orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. Esse 

processo estabelece uma relação dinâmica entre a Faculdade e seu contexto social 

permitindo: 

✓ Articular ensino/pesquisa e sociedade, por meio de ações de extensão; 

✓ Desenvolvidas por estudantes e professores; 
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✓ A construção da cidadania profissional do estudante, por meio do conhecimento 

e da interação com situações desafiadoras da realidade social; 

✓ A aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade social; 

✓ O estímulo a problematização como atitude de interação com a realidade; 

✓ O estímulo à experimentação de novas metodologias de trabalho comunitário ou 

de ação social; 

✓ Desenvolver uma atitude tanto questionadora quanto proativa, diante dos 

desafios impostos pela nossa realidade social; 

✓ Identificação de produtos e processos desenvolvidos na Instituição e adequados 

aos interesses e demandas das comunidades; 

✓ Identificar tendências e vocações regionais; 

✓ Estimular os processos de aprendizagem em temáticas relevantes para as 

comunidades; 

✓ Identificar e incentivar a formação de grupos empreendedores, com vistas à 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida; 

✓ Elaborar o diagnóstico e o planejamento de ações de forma participativa 

(incubadoras de cooperativas, grupos artísticos e de trabalho em áreas diversas). 

 
5.33.3 Programas de extensão 

 
As atividades de extensão e ação comunitária são uma decorrência das 

atividades de pesquisa e ensino e visam promover a integração da Faculdade com 

setores da comunidade local e regional. Consciente do papel que os seus cursos têm a 

desempenhar na sociedade, e constatando que a IES pode e deve dar a sua 

colaboração para o desenvolvimento da região e do Estado, a Direção da Faculdade 

elencou, para os seus cursos, os seguintes procedimentos a fim de traduzir o 

compromisso de seus docentes, administradores e alunos: 

✓ Oferecer serviços diversificados, com qualidade, à comunidade urbana e rural; 

✓ Integrar as atividades de estudo, pesquisa, ensino e extensão mediante projetos 

específicos; 

✓ Desenvolver atividades de caráter multidisciplinar e interdisciplinar que 

mobilizem professores e alunos, em torno de seu respectivo polo temático; 

✓ Realizar projetos de extensão universitária, envolvendo os alunos, diretamente 

ou em convênio com entidades públicas ou privadas, incluindo a prestação de 

serviços comunitários; 

✓ Organizar ou participar de atividades que visem ao exercício consciente da 

cidadania, com a realização de encontros, palestras e sessões de orientação; 
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✓ Prestar, especialmente aos carentes, os seus serviços técnico-profissionais, 

contribuindo para minorar os problemas relativos ao sistema social; 

✓ Estender, aos interessados, na medida do possível, os conhecimentos de área 

específica e áreas afins, mediante cursos, seminários, simpósios e outros 

eventos assemelhados; 

✓ Estimular os professores e alunos, de variadas formas, para se integrarem aos 

programas de extensão, dando-lhes, também, todo o apoio necessário para que 

obtenham, de agências de fomento, recursos materiais e/ou técnicos para suas 

atividades; 

✓ Fornecer recursos humanos necessários ao desenvolvimento das tarefas; 

✓ Prover recursos financeiros e materiais demandados para o desenvolvimento 

das atividades de extensão programadas; 

✓ Proporcionar, a docentes e discentes dos cursos, clima e ambiente acadêmicos 

para prestação de serviços em sua área específica de conhecimento; 

✓ Desenvolver programas de extensão, de relevância prática e social; 

✓ Divulgar os resultados das suas atividades de extensão, como forma de prestar 

contas à sociedade; 

✓ Promover intercâmbio com entidades que atuem na mesma área ou em áreas 

complementares, da cidade, do estado ou da região; 

✓ Incluir, obrigatoriamente, em sua programação anual, as metas que 

concretizarão os objetivos da IES no campo da extensão; 

✓ Promover sessões de avaliação e de acompanhamento das atividades de 

extensão, levando, às instâncias competentes, os problemas, solicitações e 

sugestões apresentadas; 

✓ Supervisionar as atividades de extensão, mediante: análise permanente das 

tarefas executadas, realização de reuniões, estimulando e apoiando o trabalho, 

apreciação do desenvolvimento da programação anual e semestral para o setor, 

orientação constante dos projetos desenvolvidos, corrigindo eventuais falhas e 

ajudando na superação de problemas. 

 
5.33.4 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e 

Empresas 

 
A FATEC-PR, com o firme propósito de estreitar cada vez mais seus laços com 

a comunidade regional, busca tornar-se espaço de produção científica articulada aos 

interesses e necessidades desta comunidade. As formas de relacionamento da 

Faculdade com a comunidade são diversificadas e articuladas à demanda social e ao 
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potencial de ação da Instituição. Nos convênios e/ou parcerias com Prefeituras 

Municipais, Hotéis, Associações, Cooperativas, Indústrias, Ministério Público, 

Sindicatos, Hospitais, Escolas e outras instituições locais e regionais as ações podem 

ser verificadas: 

✓ No desenvolvimento de estágio curricular, ou mesmo, não-curricular; 

✓ Nas atividades práticas curriculares (atividades complementares, visitas técnicas 

etc.); 

✓ Na identificação de demandas e problemas da comunidade, em especial, 

àqueles relacionados aos aspectos socioeconômicos regionais; 

✓ Na implantação de programas sociais permanentes que estimulem a qualidade 

de vida da comunidade; 

✓ Na participação em conselhos comunitários, colaborando com a elaboração das 

políticas públicas voltadas para a população; 

✓ Nas parcerias com os CASlados para que alunos de graduação e pós-graduação 

possam fazer intervenções na comunidade nacional e internacional; 

✓ No desenvolvimento de atividades de extensão integrando sociedade e 

Instituição de Ensino a partir de ações educacionais e de saúde destinadas às 

populações carentes; 

✓ No incentivo ao trabalho voluntário pela comunidade acadêmica; 

✓ No programa de orientação vocacional e profissional, para acadêmicos e 

estudantes do Ensino Médio. 

 
5.33.5 Política Institucional para a Modalidade EAD 

 
Em conjunto com a gestão acadêmica da modalidade EAD, a instituição 

ressalta a importancia de um ensino que tenha como foco a qualidade dinâmica de 

aprendizado, sendo essa essencial para a diversificação e maior alcance na obtenção 

de diferentes oportunidades e atentas para a exigência profissional moderna. Essas 

ações corroboram para o aprimoramento da qualidade e da mesma forma contribuem 

ao crescimento e desenvolvimento humano e suas ciências. As consequências disso 

podem ser observadas regionalmente, e podendo a nível nacional serem extrapolados 

e observadas outras situações aplicáveis.  

Para atender as demandas dinâmicas do ensino a distância, a instituição avalia 

e se baseia contínuamente em estudos que relatam o aprendizado do ensino a 

distância, que ainda está em evolução num contexo mundial, visando oferecer um 

ensino que diferi-se do contexto convencional. Esses estudos avaliam desde o tempo 
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disponibilizado em cada tipo de aula, material didático auto-explicativo, uso de 

ferramentas apropriadas ao mercado atual e o contexto do ensino brasileiro. Em 

contrapartida, em conjunto com as metodologias inovadoras e com a melhoria contínua 

de ensino focado a modalidade a distância, para o sucesso das práticas 

contemporâneas e de vanguarda, o ensino também deve estar pautado nas 

recomendações já consolidadas: 

- Estritamento do ensino prático e teórico, valorizando os conceitos técnicos 

aplicáveis, o pensamento questionador e a resolução de problemas;  

- Habilidades que estão além da capacidade técnica, como a comunicação e 

expressão, preocupação com a gestão ambiental e direitos humanos; 

- Desenvolvimento e aprimoramento das capacidades de cada aluno para 

interagir e contribuir com a sociedade civil; 

- Melhorías e atualizações permantes dos projetos pedagógicos do curso, 

visando a preocupação com a interdisciplinaridade e a construção do aprendizado 

pautado nas competencias exigidas pelos órgãos de ensino, conselhos profissionais e 

o mercado de trabalho. 

Dentro das políticas institucionais para a modalidade EAD, é evidenciado a 

preocupação com o ensino de qualidade, dinâmico e inovador, preocupado com as 

demandas sociais, culturais, de direitos humanos e ambientais, que atenda a exigência 

do mercado de trabalho, da pesquisa, ensino e extensão.  Diante disso a IES adota 

algumas diretrizes da Política de Educação a Distância, que são:  

- Semear a importância e a relevância do ensino na modalidade EAD; 

- Aplicar metodologias inovadoras para o ensino na modalidade EAD; 

- Incentivar o uso de práticas inovadoras e de melhoría contínua no ensino; 

- Construir parcerias com instituições nacionais e internacionais para a 

colaboração no âmbito de Educação a Distância;  

- Cooperar para a garantia do acesso e continuidade de jovens e adultos à 

educação superior;  

- Ressaltar a importância do conhecimento transversal e a importância das 

habilidades que vão além do conhecimento técnico; 

- Permear o estritamento do conhecimento teórico com o prático e técnico; 

- Aplicar práticas avaliativas integradas ao andamento de avaliação institucional 

de maneira a confirmar a qualidade de EaD;  

- Promover a composição pedagógica e tecnológica para qualificar o processo 

de ensino e de aprendizado;  
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- Reiterar o uso de tecnologias avançadas para o processo de ensino-

aprendizagem; 

- Fornecer os recursos tecnológicos necessários para implementação das 

demais políticas; 

- Incentivar ao uso de ferramentas e softwares livres, voltadas a aplicação no 

mercado de trabalho e ao contexto atual de ensino-aprendizagem; 

 
5.33.6 Estudo para Implantação de Polos EaD 

 
Para escolha dos Polos EAD da FATEC-PR, foi desenvolvido, em cada polo um 

estudo da história Município, com observância ao número populacional, 

desenvolvimento socioeconômico, área de abrangência, dinâmica estrutural no que diz 

respeito ao transporte, sinal de internet, demanda em busca de Ensino Superior na 

região, indicadores estabelecidos no PNE vigente, aspectos regionais sobre a 

população do ensino médio, demanda por cursos superiores e a relação entre número 

de matriculados e de evadidos, bem como a contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para 

o desenvolvimento da comunidade, dentre outros. 

Foi feito, também, contato com as lideranças políticas e sociais de cada local 

pretendido, contando com o apoio de todos os segmentos envolvidos, o que alicerçou 

ainda mais os trabalhos. 

 

 
1- FAZENDA RIO GRANDE-PR: 

• Localização: é um município brasileiro do estado do Paraná, que integra a Região 

Metropolitana de Curitiba. 

• População: 98.368 habitantes (IBGE/2018). 

• Matrículas no ensino médio: 5.028 matrículas (IBGE/2017). 

• Principal Atividade Econômica: A partir de 1975 com a quase erradicação da 

produção de café na Região Norte do Paraná, houve um grande movimento de êxodo 
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rural no Estado, o qual atraiu para a Região Metropolitana de Curitiba muitas pessoas. 

O Município de Fazenda Rio Grande, começou a se tornar realidade em 15 de setembro 

de 1989, através do Projeto de Lei nº 229/89, de autoria do Deputado Estadual Aníbal 

Khury. Em 26 de janeiro de 1990 através da Lei Estadual nº 9.213, sancionada pelo 

então Governador Álvaro Fernandes Dias, nas dependências da Churrascaria 22, na 

presença de mais de três mil testemunhas, foi criado o município de Fazenda Rio 

Grande. Hoje Fazenda Rio Grande se caracteriza por ser um dos municípios brasileiros 

que mais cresce, apresentando um crescimento populacional na ordem de 10% ao ano, 

sendo sede de Comarca, desde 1999. A instalação do Município no dia 12 de abril de 

1991, às 13:30 horas no Fórum da Comarca de São José dos Pinhais, pelo então Juiz 

de Direito Dr. Raul Luiz Gutmann, publicada no Diário da Justiça através do decreto nº 

360. 

• Lazer: Clube CTG: diversos eventos são realizados, dentre eles pode-se destacar o 

típico rodeio crioulo. 

• Parque Verde: situado no bairro Estados, é o maior e mais antigo parque da cidade, 

e possui lago, churrasqueiras, parquinhos e campos de Futebol (o maior possui 

dimensões muito próxima de um campo oficial) além de contar com uma imensa área 

verde florestal. 

• Praça Brasil: situado no mesmo local da prefeitura, foi reformado recentemente, 

contendo campos de esporte, praça e uma academia ao ar livre. Muitos eventos são 

realizados na Praça Brasil. 

• Shopping Castello: recentemente inaugurado, possui mais de 15 lojas. A estrutura já 

conta com duas salas de cinema. 

 
 

 

 
Tabela 3. Número de matrículas. 
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2- COLOMBO-PR: 

• Localização: é um município brasileiro do estado do Paraná, na Grande Curitiba. 

Localiza-se a 25º17'30" de latitude sul e 49º13'27" de longitude oeste, a uma altitude de 

1.027 metros. Possui uma área de 159,14 km². É a maior colônia italiana do estado. Os 

habitantes naturais do município de Colombo são denominados colombenses. Está 

localizada na Mesorregião Metropolitana de Curitiba, mais precisamente na Microrregião 

de Curitiba, estando a uma distância de 18 km da capital do estado, Curitiba. 

O povoamento de Colombo, que faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, teve 

início no ano de 1878 quando um grupo de colonos italianos, oriundos do município de 

Morretes, para ali se mudou, recebendo terras e um pequeno subsídio que o governo 

da província lhes ofereceu para iniciarem suas lavouras. Sua atividade econômica 

baseia-se nas indústrias extrativas de cal e calcário e na agricultura com a produção de 

hortifrutigranjeiros, com destaque para a uva. Entre seus aspectos turísticos, encontra- 

se a festa da Uva e do Vinho e suas grutas, como a de Bacaetava. Criado através do 

Decreto Estadual nº 11 de 8 de janeiro de 1890, e instalado em 5 de fevereiro do mesmo 

ano, foi desmembrado de Curitiba. 

• População: 240.840 habitantes (IBGE/2018) 

• Matrículas no ensino médio: 6.875 matrículas (IBGE/2017) 

• Turismo: Colombo possui um forte apelo para o chamado turismo rural. A região é rica 

geograficamente, possui belíssimas paisagens e também conta com a herança cultural 

dos imigrantes italianos. O Circuito Italiano de Turismo Rural, criado em 1999, é um 

agradável passeio pelas tradicionais cantinas de vinho, herança dos imigrantes italianos, 

além da beleza natural da região. O Circuito Italiano ainda conta com vários restaurantes 

típicos, café colonial e vinícolas que podem ser visitadas. As festas municipais são um 

grande atrativo para a população local e também turistas. Inúmeras delas acontecem ao 

decorrer do ano: Festa da Uva, Festa do Vinho, Festa de Nossa Senhora do Rosário - 

padroeira da cidade - e Festa de Nossa Senhora de Caravaggio - padroeira do imigrante 

italiano. Afastado do perímetro urbano, às margens da BR-116 está o Santa Mônica 

Clube de Campo, que com sua enorme extensão de mais de 72 alqueires, já foi 

conhecido como "o maior clube da América Latina". A cidade possui vários pontos 

turísticos, dentre os quais se destacam: 

• Casa da Cultura; 

•Cascata do Ribeirão das Onças; 

• Morro da Cruz; 

• Parque Municipal da Uva; 

• Casa Colonial Rural-Brasileira; 
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• Gruta de Bacaetava; 

• Igreja Matriz (construída em 1898); 

• Capela da Imaculada Conceição. 

• Economia: A economia do município de Colombo se baseia na indústria extrativa 

mineral e na agricultura. Vista típica da região do Circuito Italiano de Turismo Rural. Pela 

extração de pedra calcária (grandes jazidas existentes) e consequente fabrico de cal, é 

considerado um dos maiores produtores do Paraná; a indústria de aproveitamento do 

granito segue-lhe em importância. O consumo desses produtos, todavia, se faz dentro 

do próprio estado, restando para a exportação estadual uma quantidade reduzida; 

mesmo assim, em 2006, Colombo produziu R$ 337.231 de calcário dolomítico. Segundo 

a lista telefônica da Brasil Telecom, existem no município 25 indústrias de cal e 7 de 

calcário. Colombo Park Shopping, localizado às margens da Estrada da Ribeira. Na 

agricultura merecem destaque (com produção estimada para 2006): o milho, R$ 

1.270.000,00; o tomate, R$ 2.643.000,00; a batata-doce, R$ 47.000,00; o caqui, R$ 

371.000,00; a mandioca, R$ 113.000,00 e o feijão, R$ 106.000,00. 

A par da agricultura, aparece a vitivinicultura como um coeficiente favorável na economia 

do município; em 2006, segundo previsão, Colombo produziu R$ 1.853.000,00 de uvas. 

A indústria conta 537 estabelecimentos, dos quais, 335 possuem mais de mil empregos 

com carteira assinada. Predomina sobre as demais, a indústria metalúrgica, tanto em 

número de estabelecimentos (89) como de empregos (1.489). Explora ainda mais os 

ramos de vinicultura, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria da madeira 

e do mobiliário e indústria química. 

A cidade figura desde 2005 entre os municípios paranaenses que mais geraram 

empregos, ocupando, inclusive, o quarto lugar entre as cidades com mais de 30.000 

habitantes no estado. De acordo com o Sistema Fecomércio, Colombo ocupa o 10º lugar 

entre os municípios com maior potencial para o comércio. A exportação internacional 

somou em 2006 a importância de US$ FOB 14.008.337. 
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3- AVARÉ-SP: 

Tabela 4. Número de matrículas. 

• Localização: é um município do estado de São Paulo, no Brasil. Distancia-se 263 

quilômetros da capital paulista. É oficialmente considerada uma estância turística. Avaré 

é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas pelo Estado de São 

Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status 

garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do 

turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar junto a seu nome o 

título de "Estância Turística", termo pelo qual passa a ser designado tanto pelo 

expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. 

• População: 90.063 habitantes (IBGE/2018). 

• Matrículas no ensino médio: 3.722 matrículas (IBGE/2017). 

• Municípios Limítrofes: Borebi, Lençóis Paulista, Iaras e Pratânia, Itaí e 

Paranapanema, Botucatu e Itatinga, Cerqueira César e Arandu. 

• Economia: A economia gira em torno da agricultura, pecuária, serviços e do turismo 

explorado às margens da Represa de Jurumirim. Na agricultura foi considerado nos anos 

30 como a capital nacional do algodão. Até a grande geada de 1975 foi grande produtor 

de café. A pecuária é muito desenvolvida, a partir do ano de 2006 é visível o 

desenvolvimento das plantações de cítricos e de cana-de-açúcar pela instalação de uma 

usina de açúcar e álcool. 
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Tabela 5. Número de matrículas. 

 

4- BOTUCATU-SP: 

• Localização: é um município brasileiro do estado de São Paulo, pertencente à 

microrregião homônima. Localiza-se a 22º53'09" de latitude sul, 48º26'42" de longitude 

oeste. Está a 840 metros de altitude e seu clima é classificado como subtropical úmido. 

Dista 235 km da capital estadual, São Paulo, à qual se interliga pelas rodovias Marechal 

Rondon e Castelo Branco. A população estimada em agosto de 2017 era de 141.032 

habitantes. O marco zero do município está localizado na Praça Emílio Pedutti ("Praça 

do Bosque"). O município possui clima ameno (temperatura média de 27 °C) e altitude 

relativamente elevada, que varia de 756 metros na baixada (antigo matadouro) a 920 

metros no Morro de Rubião Júnior (ponto mais alto). 

• População: 144.820 habitantes (IBGE/2018). 

• Matrículas no ensino médio: 5.275 matrículas (IBGE/2017). 

• Turismo: O município de Botucatu detém em sua região mais de 70 cachoeiras, 

algumas de fácil acesso, outras de extrema dificuldade. O município que está localizada 

no topo da Cuesta também é ponto de grandes competições de esportes radicais, nas 

mais variadas modalidades de Parapente a Rally. Para quem gosta de esporte radicais 

aqui é o lugar certo para se aventurar. 
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Tabela 6. Número de matrículas. 

 

5- BARRA BONITA-SP: 

• Localização: é um município do estado de São Paulo, Brasil. Apesar de sua pequena 

população, foi considerada em 2014, uma das 10 melhores cidades para se viver no 

estado de São Paulo. É muito conhecida por ser uma cidade turística da região 

paulistana. 

• População: 36.127 habitantes (IBGE/2018). 

• Matrículas no ensino médio: 1.298 matrículas (IBGE/2017). 

• Turismo: A principal atividade turística da cidade é o passeio de barco pela eclusa do 

Rio Tietê. Mas também há outros atrativos, como o artesanato na praça de Artesanato 

Dr. Tatinho, o museu histórico Luiz Saffi, o Barra Bonita Shopping, a Casa de Cultura 

Fernando Morais, Cine Teatro Profª Zita De Marchi, a Igreja Matriz São José, o Memorial 

do Rio Tietê e o passeio no trenzinho Simpatia Paulista. 
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Tabela 7. Número de matrículas. 

 
 
 

6- CERQUEIRA CEZAR-SP: 

• Localização: é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma 

latitude 23°02'08" sul e a uma longitude 49°09'58" oeste, estando a uma altitude de 737 

metros. Cerqueira César, Estado de São Paulo, ostenta status de COMARCA DE 

CERQUEIRA CÉSAR, cuja qual é composta pelos municípios de Cerqueira César/SP, 

Águas de Santa Bárbara /SP e Iaras /SP 

• População: 19.744 habitantes (IBGE/2018). 

• Matrículas no ensino médio: 970 matrículas (IBGE/2017). 

• Turismo: É um município situado na média Sorocabana, com acesso pelas rodovias 

Castelo Branco e Raposo Tavares. É um pequeno polo regional englobando os 

municípios de Águas de Santa Bárbara, Manduri, Óleo e Iaras. Destaca-se pela 

tranquilidade e suas belezas naturais como a Represa de Jurumirim com suas 12 

cascatas como a do Saltinho e cachoeira do Macuco e pela sua excelente água jorrando 

de fonte natural. Também é muito famosa pelo Santuário Arquidiocesano de Santa 

Teresinha do Menino Jesus que abriga as Relíquias de Santa Teresinha de Lisieux, 

vinda da França. 

• Economia: A economia local se baseia na agricultura, suinucultura, pecuária e 

pequenas/médias indústrias. 
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Tabela 8. Número de matrículas. 

 
 
 

7- ITAÍ-SP: 

• Localização: é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma 

latitude 23º25'04" sul e a uma longitude 49º05'26" oeste na região sudoeste do estado, 

estando a uma altitude de 654 metros. O município de Itaí está situado a 

aproximadamente 60 km da fronteira estadual entre São Paulo e o Paraná. 

• População: 26.861 habitantes (IBGE/2018). 

• Matrículas no ensino médio: 3040 matrículas (IBGE/2017). 

•Turismo: Itaí é um município muito privilegiado pelas belezas naturais, está próximo a 

três estâncias turísticas e poderá em breve se tornar uma também. Com uma área de 

mais de 1000 quilômetros quadrados, Itaí possui diversos ribeirões, cachoeiras e até 

algumas cavernas que podem ser visitados pelos turistas. O município é banhado pela 

represa de Jurumirim em uma vasta área, o que lhe proporciona a existência de belas 

praias de água doce de grande extensão. Em tais praias ou em suas proximidades o 

turista pode encontrar diversos condomínios com casas de veraneio, sendo alguns muito 

luxuosos. Itaí também conta com fazendas ecológicas, onde o turista pode entrar em 

contato com animais silvestres existentes na região. Na cidade, o turista pode conhecer 

o museu da cidade, que traz em seu acervo parte da história do município e da região, 

bem como achados arqueológicos do município. E ainda no município, há o clube 

CERIPA, o maior e mais moderno clube de toda a região e a tradicional feira de Santo 

Antônio, comemorado sempre no mês de Junho, onde conta com vários comerciantes 

do próprio estado e de outros também. 
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Tabela 9. Número de matrículas. 

 
 

8- TAQUARITUBA-SP: 

• Localização: Taquarituba é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza- 

se na latitude 23º31'59" sul e na longitude 49º14'40" oeste. Sua população estimada em 

2014 segundo o IBGE é de 23 123 habitantes. Sua altitude é de 618 metros. Possui uma 

área de 448,14 km² 

• População: 23.180 habitantes (IBGE/2017). 

• Matrículas no ensino médio: 1.113 matrículas (IBGE/2018). 

• Municípios Limítrofes: Tejupá, Coronel Macedo, Itaí, Taguaí 
 

 

 

 
Tabela 10. Número de Matrículas. 
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9- BOSTON- MASSACHUSETTS (USA): 

• Localização: Situada próxima ao Oceano Atlântico, Boston é a única capital estadual 

na parte continental dos Estados Unidos com costa oceânica. 

Boston é cercada pela região da Grande Boston e têm divisas contíguas com as cidades 

e vilas de Winthrop, Revere, Chelsea, Everett, Somerville, Newton, Brookline, Needham, 

Dedham, Canton, Milton, and Quincy. O rio Charles separa Boston de Cambridge e 

Watertown, e separa seu próprio bairro Charlestown. Para o leste, encontra-se o Porto 

de Boston e a Área de Recreação Nacional das Ilhas do Porto de Boston (que inclui 

parte do território da cidade, especificamente Ilha Calif, Ilha Gallops, Ilha Great Brewster, 

Ilha Verde, Pequena Ilha Brewster, Pequena Ilha Calf, Long Island, Ilha Lovells, Ilha 

MIddle Brewster, Nixes Mate, Ilha Outer Brewster, Ilha Rainsford, Shag Rocks, Ilha 

Spectacle, The Graves, Ilha Thompson. O rio Neponset forma a divisa entre os bairros 

do sul de Boston e a cidade de Quincy e a vila de Milton. O rio Mystic separa Charlestown 

de Chelsea, Everett e Chelsea Creek, e o Porto de Boston separa Boston Leste de 

Boston. 

• População: 617.594 habitantes (United States Census Bureau 2017). 

• Municípios Limítrofes: Winthrop, Revere, Chelsea, Everett, Somerville, Newton, 

Brookline, Needham, Dedham, Canton, Milton, and Quincy. 

 
10- HAMAMATSU- SHIZUOKA (JAPÃO) 

• Localização: Hamamatsu está localizada a 260 quilômetros de Tóquio. Hamamatsu 

consiste de uma planície, do Platô Mikatahara ao sul, e uma área montanhosa ao norte. 

É limitada pelo Lago Hamana ao oeste, o Rio Tenryū ao leste, e pelo Oceano Pacífico 

ao sul. 

• Municípios Limítrofes: Iwata, Kosai, Shimada, Mori, Kawanehon, Toyohashi, 

Shinshiro, Tōei, Toyone, Lida, Tenryu. 

• População: 797.980 habitantes 

• Economia: Hamamatsu é uma famosa cidade industrial, especialmente na área de 

instrumentos musicais e motocicletas. Em 2010, a Grande Hamamatsu, na Área 

Metropolitana de Emprego, tinha um PIB de U$ 54.3 bilhões. 

• Empresas sediadas em Hamamatsu: 

Hamamatsu Photonics K.K. 

Kawai Musical Instruments Mfg. 

Roland Corporation 

Suzuki Motor Co. 

Tōkai Gakki (também conhecida como Tokai Guitars Company Ltd.) 

Yamaha Corporation 
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• Empresas fundadas em Hamamatsu 

Honda Motor Co. 

• Brasileiros: Em um período não especificado, a cidade tinha 15.899 brasileiros, sendo 

eles 60% da população estrangeira. Toshiko Sugino da Academia Nacional de Defesa 

do Japão escreveu que as pessoas em Hamamatsu "são consideradas mentes-abertas" 

para a diversidade étnica. A cidade possui muitos sinais em Português. Isso inclui uma 

escola brasileira, e vários negócios que erguem bandeiras brasileiras. Em um ano não 

especificado, havia 2.500 residentes brasileiros com menos de 18 anos, com 1600 deles 

tendo menos de 15 anos. Em um ano não específico, 500 brasileiros menores de idade 

não estavam matriculados em nenhuma instituição educacional. O presidente da 

Hamamatsu NPO Network Center, Mitsue Inoue, disse em 2010 que "há muitos 

supermercados e escolas brasileiras (em Hamamatsu), mas os Japoneses não sabiam 

que tais locais não existiam. 

 
Taxa de evasão 

 
 

Após estudo realizado para implantação dos Polos, verificou-se que a evasão é 

uma questão importante para os negócios da EAD como um todo, foi analisado as taxas 

de evasão que têm sido observadas na EAD, o conhecimento das instituições quanto 

aos motivos de evasão e quais seriam esses motivos. As taxas de evasão informadas 

pelos respondentes recaem principalmente na faixa entre 11% e 25%. 

 
 
 
 

 

Tabela 11. Faixas de evasão por categoria administrativa. 
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Entre as instituições que oferecem cursos regulamentados totalmente a distância 

e as que oferecem cursos livres não corporativos, 32% e 26%, respectivamente, 

informam estar na faixa de 11%-25%. Os cursos semipresenciais, presenciais e 

corporativos têm uma proporção menor de instituições com esse nível de evasão e estão 

mais representados na faixa de 6% a 10% do que os cursos totalmente a distância. 

Nem todas as instituições afirmaram conhecer os motivos da evasão – 63% das 

ONGs, 60% das instituições privadas com fins lucrativos e 58% das instituições privadas 

sem fins lucrativos afirmam conhecê-los. As instituições públicas são as que menos 

conhecem esses motivos (entre 41% e 46%). 

 

 
Tabela 12. Intituições que informaram conhecer os motivos de evasão dos seus alunos. 

 

 
5.33.7 Previsão da capacidade de atendimento do público-alvo 

 
O público-alvo esperado é de cerca de 500 pessoas por curso solicitado ao longo 

da vigência do PDI. 

A IES tem plena capacidade de atendimento do público-alvo e até mesmo para 

uma demanda maior, pois possui infraestrutura adequada, corpo docente e corpo 

técnico-administrativo qualificado e toda infraestrutura tecnológica necessária para os 

cursos que serão ofertados. 

 

5.33.8 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 
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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 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. 

 
5.33.9 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 
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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 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. 

 

 
5.33.10 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 
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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 da aprendizagem, estimulando a resolução de 

problemas organizacionais, capacitando e ampliando as alternativas para gestão e 

melhoria das práticas organizacionais. 

 
5.33.11 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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5.33.12 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, 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 
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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. 

 
5.33.13 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 III 

 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E COMPETÊNCIAS 

 
Artigo 83 Pode ser concedida matrícula a aluno transferido de curso superior 
de instituição congênere, nacional ou estrangeira, desde que requerida nos 
prazos fixados em calendário e na dependência de existência de vagas, 
observada a legislação pertinente. 

 
Parágrafo Único As transferências ex-offício dar-se-ão na forma da lei. 

 
Artigo 84 O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 
documentação exigida para a matrícula inicial e mais o histórico escolar do 
curso de origem, programas e cargas horárias das disciplinas cursadas. 

 
Parágrafo 1ºA matrícula do aluno transferido só pode ser efetivada após prévia 
CASlta direta e escrita da FATEC-PR à instituição de origem que responde 
igualmente por escrito atestando a regularidade ou não da condição do 
postulante ao ingresso como transferido. 

 
Parágrafo 2ºO aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias. 
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Parágrafo 3ºO aproveitamento dos estudos anteriores e as adaptações que se 
fizerem necessárias são determinados pela Coordenação de Curso. 

 

Parágrafo 4ºNa hipótese de ainda restarem vagas, as mesmas poderão ser 
preenchidas por alunos graduados em áreas afins. 

 
Parágrafo 5ºQuando da ocorrência de vagas, pode ser concedida matrícula 
avulsa, em disciplinas de curso de graduação, a alunos não regulares que 
demonstrem capacidade para cursá-las, após processo seletivo prévio. 

 
Artigo 85 Será concedido aproveitamento de competências e habilidades, para 
efeito de aceleração de estudos ao aluno que, devidamente matriculado, 
comprove, por meio documental e de avaliação especial, aplicada por banca 
de até três professores, possuir notório saber advindo de sua experiência 
profissional em área de aderência ao curso. 

 
Parágrafo Único A concessão contemplada no caput deverá estar devidamente 
homologada pela Direção Geral da FATEC-PR, que, após análise das 
solicitações apresentadas, estudadas e propostas pelo Colegiado do respectivo 
curso, emitirá Edital de divulgação com o resultado final. 

 
Artigo 86 Em qualquer época, a requerimento do interessado, é concedido 
cancelamento de matrícula ou transferência a aluno regularmente 
matriculado, observados os prazos legais e a legislação e normas vigentes. 

 
Parágrafo Único Não é concedido a transferência a aluno que se encontre 
respondendo a processo disciplinar ou cumprindo penalidade disciplinar. 

 

 

 

 
 

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. 

 
5.33.14 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, 
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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: 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 CASlta e wireless em todo o campus, dando ao aluno a possibilidade de pesquisa 

em qualquer tempo e local dentro do campus. Além disso, 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. 
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6. IMPLANTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Cronograma de Implantação e Desenvolvimento da Instituição 

para o período de vigência do PDI 

 
 

6.1.2 Cursos de Graduação Presencial 
 
 

Cursos DT CHT V 

Cursos Bacharelado/Licenciatura 

Serviço Social 2014 3372 50 

Pedagogia 2014 3560 80 

Engenharia de Produção 2014 4000 80 

Engenharia Civil 2014 4000 80 

Engenharia de Computação 2015 4000 50 

Ciências Contábeis 2015 3300 50 

Arquitetura e Urbanismo 2015 4000 50 

Engenharia Elétrica 2016 4000 80 

Engenharia Mecânica 2016 4000 80 

Direito 2015 4300 80 

Jornalismo 2017 3200 100 

Publicidade e Propaganda 2017 3200 100 

Engenharia Química 2017 4000 100 

Enfermagem 2017 4000 100 

Farmácia 2018 4320 100 

Psicologia 2018 4120 100 

Engenharia Agronômica 2018 4000 100 

 
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; 
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6.1.3 Cursos de Graduação EaD 
 

 
 

Cursos DT CHT V 

Cursos Bacharelado/Licenciatura 

Administração 2018 3380 500 

Pedagogia 2018 3560 500 

Ciências Contábeis 2019 3300 500 

Letras 2019 3300 500 

 
 

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; 

 

 
6.1.4 Programas de Pós-graduação 

 
 

 

PROGRAMA 
 

DT 
 

CHT 
 

V 

Cursos Lato SenSu 

Didática do Ensino Superior 2018 360 1000 

Gestão Escolar 2019 360 1000 

Psicopedagogia 2020 360 1000 

Gestão de Marketing 2021 360 1000 

Enfermagem 2022 360 1000 

 
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; 

 

Tabela 13. Cronograma de Implantação dos cursos dos programas de Pós-Graduação 
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6.1.5 Programas de Extensão 
 

 

PROGRAMA 

 

DT 

 

CHT 

 

V 

Didática do Ensino Superior 2018 60 1000 

Avaliação Educacional 2018 40 1000 

Gestão de Agronegócios 2019 60 1000 

Gestão Pública 2019 60 1000 

Gestão de Marketing 2020 60 1000 

Gestão de Pessoas 2020 60 1000 

Psicopedagogia 2021 60 1000 

Gestão Empresarial 2021 60 1000 

Gestão Ambiental 2022 60 1000 

Direito Ambiental 2022 60 1000 

Oratória 2022 60 1000 

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; 

 

Tabela 14. Cronograma de Implantação dos cursos dos programas de Pós-Graduação. 

 

 

6.2 PLANO DE ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

6.2.1 Proposta Pedagógica 

 
Acreditamos que a Faculdade ainda é marco essencial não só para a aquisição 

do conhecimento, mas também para a aprendizagem humanística e social. A própria 

construção do conhecimento perde o sentido se não for discutida a visão de mundo que 

a norteia. Deve-se respaldar a ação nos valores e princípios que determinam a missão 

de uma Instituição de Ensino Superior. 

A proposta pedagógica deve contemplar a autonomia sendo esta condição 

necessária para que se elabore e realize o próprio Projeto Pedagógico. E este, por sua 

vez, é o que permite a FATEC-PR atuar de acordo com suas próprias necessidades. 

Neste sentido o Projeto Pedagógico é uma forma de se explicitar os principais 

problemas de cada escola, propor soluções e definir responsabilidades coletivas e 

individuais na superação desses problemas. 

A Proposta Pedagógica da FATEC-PR parte do pressuposto de que ensinar bem 

não é apenas ensinar eficientemente uma disciplina, mas é também o êxito em integrar 

esse ensino a um processo de educação integral. Enfim, o importante é a motivação e 

o empenho comum numa reflexão institucionalmente abrangente e o firme propósito de 
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alterar práticas nos sentidos indicados por essa reflexão. Para isso, não há fórmulas 

prontas. 

Neste sentido é preciso que a auto formação seja geral e assistida, assegurando 

o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os como profissionais-cidadãos 

capazes de se integrarem ao mundo do trabalho e intervirem na sociedade de forma 

equilibrada. 

A preocupação com o aperfeiçoamento contínuo do sistema educativo adotado 

fez com que gestores, orientadores e professores incluíssem, na proposta pedagógica, 

espaço para aplicação prática da "avaliação continuada", visando melhoria e promoção 

de qualidade. 

O Sistema de Aprendizagem parte da premissa que, em plena era do 

conhecimento, os membros da comunidade escolar têm sempre o que ensinar e o que 

aprender. O sistema de Avaliação é indispensável a toda atividade humana, avaliar é, 

em um sentido geral, emitir um juízo, uma interpretação sobre o valor ou qualidade de 

certos ideais, trabalhos, situações, métodos. 

 
6.2.2 Perfil de egressos 

 
O perfil do egresso almejado pela FATEC-PR é: 

✓ Que o profissional formado seja capaz de exprimir-se com clareza; 

✓ Que o profissional formado seja capaz de organizar suas ideias; 

✓ Que o profissional formado seja capaz de estabelecer relações; 

✓ Que o profissional formado demonstre capacidade para interpretar dados e 

fatos; 

✓ Que o profissional formado seja capaz de elaborar hipóteses. 

Além disso, a Faculdade terá como preocupação constante manter a Instituição 

suficientemente qualificada para não frustrar os seus alunos oferecendo um ensino que 

venha em direção àquilo que se pretendeu quando definiu as diretrizes do seu processo 

seletivo. 

 
6.2.3 Concepção dos cursos 

 
A FATEC-PR ao elaborar seus cursos tem como finalidade principal formar 

profissionais capazes de constante aprendizado, preparados para atuar em uma 

sociedade cada vez mais orientada pelo conhecimento. Assume ainda cultivar nos 

alunos a capacidade de identificar e resolver problemas de maneira crítica, eficaz e 

criativa dentro de referenciais de excelência em seus campos de atuação. 
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Finalmente, pretende desenvolver as habilidades de liderança e valorizar o 

compromisso do egresso com a sociedade, o meio ambiente e a cidadania, além de criar 

e disseminar o conhecimento na ciência, na tecnologia, na cultura e nas artes através 

do ensino, da pesquisa e da produção cultural, contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico da região. 

 
6.2.4 Competências a serem desenvolvidas 

 
Considerando o perfil desejado o egresso, além da competência profissional, 

deve ser um promotor da cidadania. Por conseguinte, deve ter: 

✓ Formação acadêmica com bastante qualidade; 

✓ Domínio de conteúdo e condições intelectuais para o posicionamento crítico; 

✓ Visão dinâmica do conhecimento, concebendo-o numa visão atual e numa 

perspectiva histórica; 

✓ Postura interdisciplinar, porém, com ênfase na multiplicidade do acervo 

referente ao seu grupo profissional; 

✓ Espírito científico e investigativo sem deixar de reconhecer a importância da 

criatividade e da intuição na solução de problemas; 

✓ Ser um entusiasta pelas causas da educação e pelo seu trabalho; 

✓ Assumir a responsabilidade de seus atos; 

✓ Ser organizado e disciplinado sem deixar de promover a autonomia, a 

independência, a liberdade. 

 
6.2.5 Currículo 

 
Dentre as Políticas Institucionais adotadas para a atualização e inovação 

curricular, encontra-se a revisão periódica dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Uma 

de suas metas é a adequação sistemática dos currículos às inovações do conhecimento 

e tecnologia, tendo por base a LDB nº 9394/96, as diretrizes curriculares dos cursos e 

as orientações do MEC/SESu/INEP, dando maior ênfase aos ementários e conteúdos a 

serem estudados, quanto às experiências trazidas pelos alunos, levando em 

consideração as competências e habilidades que são necessárias à formação de um 

novo profissional, cidadão consciente e crítico, capaz de atuar com segurança no seu 

meio social. 

O ensino de graduação, voltado para a construção do conhecimento, sob a ótica 

da radicalidade crítica, não pode orientar-se por uma estrutura curricular rígida, baseada 

no enfoque unicamente disciplinar e sequenciada a partir da hierarquização artificial dos 
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conteúdos, quando a realidade se apresenta em multiplicidade interdependente; 

confinada aos limites da sala de aula, onde teoria e prática aparecem como elementos 

dicotômicos e o ensino tem por base a exposição submissa a conteúdos descritivos. 

Assim, a flexibilidade desponta como elemento indispensável à estruturação 

curricular, de modo a atender tanto às demandas da sociedade tecnológica moderna, 

quanto àquelas que se direcionam a uma dimensão criativa e libertária para a existência 

humana. Percebida neste contexto, a flexibilidade curricular não constitui apenas 

possibilidade, mas condição necessária à efetivação de um projeto de ensino de 

qualidade. 

 
6.2.6 Seleção de Conteúdos 

A definição dos conteúdos a serem desenvolvidos nos diferentes cursos da 

Faculdade, partiu de premissas teóricas, para quem a elaboração curricular deve ter em 

conta a análise da realidade, operada com referenciais específicos tais como: 

✓ Sócio antropológico, que considera os diferentes aspectos da realidade social 

em que o currículo será aplicado; 

✓ Psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno; 

✓ Epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas áreas do 

saber tratadas pelo currículo; 

✓ Pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado na sala de aula em 

experiências prévias. 

A Faculdade entende que o processo educacional deve estar centrado nos 

conteúdos relevantes para a formação do cidadão, respeitadas as especificidades das 

diferentes disciplinas. O estudante deve ser avaliado quanto ao desenvolvimento de 

competências e habilidades, por meio da aprendizagem significativa daqueles 

conteúdos. 

Além disso, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer estratégias 

que mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a 

observação, compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação 

de ideias, planejamento, memorização etc. 

Por tanto ao selecionar os conteúdos para suas disciplinas os docentes da 

FATEC-PR buscam: 

✓ Ter como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas de 

seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu significado 

no processo de ensino, identificando qual a concepção de homem, mundo e 

educação que estão orientando essa prática. 
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✓ Refletir sobre a importância da determinação dos objetivos como elementos 

que orientam o processo, envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos, 

avaliação, e definindo o tipo de relação pedagógica a ser estabelecida. 

✓ Considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em um 

instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do aluno, tendo 

em vista a sua transformação. 

 
6.2.7 Inovações Curriculares 

Observa-se que atualmente, uma das metas do ensino superior frente às 

intensas transformações da sociedade é adotar práticas pedagógicas que privilegiem o 

ensino em forma e ritmo compatíveis com a realidade econômica, social e cultural do 

aluno e que lhe permitam acompanhar a evolução dos conhecimentos. Para atingir esta 

meta, a ideia principal que permeia as discussões é a da Flexibilização Curricular, 

entendida como a possibilidade de: 

✓ Dar maior mobilidade à estrutura rígida de condução dos Cursos de graduação; 

✓ Criar mecanismos para que a instituição ofereça opções de atividades 

acadêmicas na estruturação dos currículos; 

✓ Promover nos alunos o espírito protagonista a fim de que determinem o ritmo e 

a direção do seu Curso. 

A FATEC-PR acredita que a flexibilização curricular seja uma necessidade real. 

Vê-se que o resultado de experiências de flexibilização no Brasil e no exterior é 

satisfatório e representa uma evolução no processo de busca de qualidade do ensino. 

Com base nos resultados obtidos em outras instituições de ensino e tendo como 

foco contribuir para o ensino de qualidade na graduação, propiciando a cooperação 

acadêmica entre discentes e docentes através de práticas e experiências pedagógicas 

e profissionais, que atendam a interesses individuais e sociais, a FATEC-PR pretende 

estimular: 

✓ A atividade de orientação de professores para alunos dos cursos de graduação; 

✓ Envolvimento dos alunos de graduação nas atividades de iniciação à pesquisa, 

projetos de monitoria e de extensão; 

✓ Participação dos alunos em eventos de sua área específica dos seguintes 

tipos: semanas de estudos, congressos, simpósios, conferências, seminários, 

encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração. 

A Instituição acredita que a médio e longo prazo irá atingir resultados tais como: 

✓ Ampliar a formação dos alunos em qualquer campo do conhecimento com base 

no seu interesse individual; 
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✓ Incitar a participação dos alunos de graduação no processo educacional, nas 

atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da Faculdade; 

✓ Estimular a iniciação à pesquisa e o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas a esta atividade; 

✓ Incentivar a iniciação à prática da docência, por meio de atividades de caráter 

pedagógico diferenciadas. 

 
6.2.8 Princípios Metodológicos 

 
A concepção que embasa a ação da FATEC-PR é de que o processo de ensino- 

aprendizagem se constitui a partir das relações entre os sujeitos, em torno de um objeto, 

e que essas ações não são abstratas e universais ou apenas cognitivas, porém nelas 

estão presentes também imaginações, emoção, prazer, valores, crenças e concepções 

a respeito do mundo e do Homem. 

A Metodologia do Ensino Superior aqui preconizada parte da análise do processo 

de ensino e sua relação com o contexto global do fenômeno educativo, bem como 

procura configurar o ensino e a aprendizagem como uma dinâmica interativa, situada 

historicamente, destacando-se o papel do professor e do aluno. Os conteúdos de ensino 

são organizados de acordo com uma visão eminentemente processual e o 

desenvolvimento curricular como um campo de intervenção e ação do professor. Essa 

abordagem está relacionada, mais especificamente, com a seleção de conteúdos, sua 

estruturação e sequenciação, o planejamento e a avaliação das atividades. O processo 

de seleção de conteúdos prende-se ao seguinte: 

✓ Garantir a aproximação de disciplinas tanto do básico como do 

profissionalizante, que ministrem conteúdos afins, estimulando a 

interdisciplinaridade e a correlação entre teoria e prática; 

✓ Inserir o aluno nos campos de atuação desde o 1º ano do curso, propiciando a 

interação de teoria com prática, influindo na motivação do aluno e valorizando a 

integração interdisciplinar; 

✓ Fazer aproximações sucessivas com os diversos cenários de aprendizagem em 

séries subsequentes, permitindo a aquisição gradual de conhecimentos e 

habilidades (do mais simples ao mais complexo), e promovendo a 

aprendizagem para um competente desempenho profissional; 

✓ Desenvolver a aprendizagem centrada no aluno, visando estimular a formação 

do pensamento lógico-crítico; 

✓ Valorizar a pesquisa como instrumento de conhecimento analítico e 

estabelecimento de conceitos lúcidos e transformadores; 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

148 

 

 

✓ Promover as avaliações e recuperações de assuntos de acordo com as reais 

necessidades reconhecidas pelo conjunto professor-aluno; 

✓ Estimular o talento, a criatividade, a iniciativa, face às exigências das 

demandas de mercado nos tempos modernos, incentivando, ainda, o espírito 

integrado-participativo; 

✓ Criar ambiente cooperativo de aprendizagem, possibilitando modos de 

interação social com desenvolvimento de projetos que atendam aos diversos 

segmentos sociais. 

 

6.3 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

6.3.1 Sistema de Avaliação 

 
A FATEC-PR assumirá a posição teórica segundo a qual a avaliação é uma 

operação descritiva e informativa nos meios que emprega, formativa na intenção que 

lhe preside e independente face à classificação. De âmbito mais vasto e conteúdo mais 

rico, a avaliação constitui uma operação indispensável em qualquer sistema escolar. 

Havendo sempre, no processo de ensino-aprendizagem, um caminho a seguir 

entre um ponto de partida e um ponto de chegada, naturalmente é necessário verificar 

se o trajeto está caminhando em direção à meta, se alguns pararam por não saber o 

caminho ou por terem enveredado por um desvio errado. 

É essa informação, sobre o progresso de grupos e de cada um dos seus 

membros, que a avaliação tentará recolher e que é necessária a professores e alunos. 

A avaliação é um procedimento que descreve quais conhecimentos, atitudes ou 

aptidões os alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num 

determinado ponto do percurso e que dificuldades apresentam em relação a outros. 

Esta informação é necessária ao professor para procurar meios e estratégias 

que possam ajudar os alunos a resolver essas dificuldades e é necessária aos alunos 

para se aperceberem delas (não podem os alunos identificar claramente as suas 

próprias dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-las com a 

ajuda do professor e com o próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma intenção 

formativa. 

A avaliação proporciona também o apoio a um processo, contribuindo para a 

obtenção de produtos ou resultados de aprendizagem. A avaliação aqui apresentada 

enquadra-se em três grandes características: avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa. 

Um sistema de avaliação, como qualquer outro sistema, se assenta em 

determinados pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam 
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exequível. No contexto de ensino-aprendizagem, não tem sentido falar de avaliação de 

resultados se não se assumir um planejamento de todo o processo. 

Através dessa operação de planejamento, identifica-se o que se pretende atingir 

(os objetivos de aprendizagem), concebe-se o processo de chegar até lá (os métodos, 

meios e materiais) e, finalmente, a maneira de saber se conseguiu, ou não, o pretendido 

(tipos e instrumentos de avaliação). 

Neste contexto a definição de objetivos adquire uma grande importância na 

avaliação. Assim, além de formular objetivos, convém que o professor os classifique, 

isto é, que decida em que domínio de comportamento humano se inscrevem e em que 

nível de atuação se situam. 

É neste contexto que o professor tem de estabelecer prioridades para efeitos de 

avaliação de aprendizagem, salientando certos comportamentos e conteúdos e 

planejando, assim, cuidadosamente, a avaliação dos objetivos selecionados. 

A avaliação de um segmento – maior ou menor – de aprendizagem não pode ser 

deixada à inspiração de momento ou improviso quando chega o momento de proceder 

à "avaliação dos alunos". 

Na verdade, não são os alunos em si mesmos o objeto da avaliação – embora 

sejam os visados – mas sim os resultados da aprendizagem que, se manifestando 

através deles, não deixam de representar em grande parte o produto do trabalho do 

professor. 

Assim, na avaliação de resultados é difícil dizer se quem está mais em foco é o 

professor ou são os alunos, sendo certo que, sejam os resultados bons ou maus, se 

refletem tanto sobre um como sobre os outros. 

Assim, o sistema de avaliação adotado pela Instituição e seus docentes deve 

atender aos seguintes pressupostos gerais: 

Contribuir para uma aprendizagem mais rica, na quantidade de aptidões 

adquiridas e no grau de proficiência com que cada uma é denominada; 

Fornecer indicadores que levem a um ensino de maior qualidade e eficácia; 

Proporcionar informações que, em conjunto com outras, possam construir uma 

base para a apreciação do trabalho do aluno, para a atribuição de classificações 

quando tal é necessário e para a tomada de decisões relativas à promoção para a série 

seguinte. 

De acordo com a regulamentação expressa no Regimento o aproveitamento 

acadêmico é avaliado mediante verificações parciais, durante o período letivo, e 

eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada avaliação, em notas de zero 

a dez. 
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São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, 

trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstas nos 

respectivos planos de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso. 

Caberá ao professor informar a seus estudantes o resultado de cada avaliação, 

bem como postar, no ambiente virtual de aprendizagem, o instrumento de avaliação 

presencial com seu respectivo gabarito. 

 
6.3.2 Presencial 

 
 

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 disseminação do 

conhecimento. 

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. 
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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 ÚnicoOs 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. 

 
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. 
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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) 

 
 

6.3.3 A distância 

Será permitida segunda chamada para avaliação presencial, desde que 

requerida no Polo de Apoio Presencial, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, desde 

que comprovados os motivos expressos. 

O resultado das avaliações será calculado através de Média das Avaliações 

realizadas composta pelas Notas das Atividades Programadas a Distância (NAPD), que 

equivalem a 30% (trinta por cento), e a(s) Nota(s) da(s) Avaliação(ões) Presencial(ais) 

(NAP) que equivale(m) a 70% (setenta por cento), conforme expressa na equação 

abaixo: 

MAR = NAPD + NAP onde: MAR = Média das Avaliações Realizadas; NAPD = 

Nota das Atividades Programadas a Distância; NAP = Nota da Avaliação Presencial. 

A avaliação do desempenho dos estudantes, para fins de promoção, conclusão 

de estudos e obtenção de diplomas ou certificados, dar-se-á mediante: 

- cumprimento das atividades programadas à distância; 

- realização de avaliações presenciais; 

- obtenção de média mínima de 7,0 (sete). 
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Para ter direito a realizar a avaliação presencial, o estudante deverá ter 

participado de, no mínimo, uma atividade avaliativa no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, obtendo nota diferente de 0,0 (zero). O estudante que obtiver nota 

inferior a 7,0 (sete) em qualquer componente curricular, será submetido a Exame Final. 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

em cada componente curricular. A recuperação processual será aplicada para suprir as 

deficiências de aprendizado do estudante, tão logo elas sejam detectadas, durante o 

período letivo, por meio de assistência dos professores e tutores, no ambiente virtual de 

aprendizagem, utilizado nesta modalidade de ensino. Para efeito de registro da nota de 

cada semestre/bimestre, após serem aplicados os instrumentos de avaliação durante os 

estudos de recuperação, prevalecerá a maior nota. O estudante dos Cursos de EaD que, 

mesmo sendo submetido à recuperação, não obtiver média mínima 7,0 (sete) para 

Cursos Superiores, terá direito a realizar o exame final. Para ter direito ao Exame Final, 

o estudante deverá ter participação efetiva durante todo o processo de ensino- 

aprendizagem dos componentes curriculares, bem como apresentar, no mínimo, média 

2,0 (dois). Será considerado aprovado, após Exame Final, o estudante cuja Média Final 

(MF) calculada de forma aritmética for igual ou superior a 6,0 (seis), conforme expressão 

abaixo: 

MF = MAR + NEF 2 onde: MF = Média Exame Final; MP = Média das Avaliações 

Realizadas; NEF = Nota Exame final. 

O estudante terá o direito de requerer, no Polo de Apoio Presencial, a revisão de 

instrumentos de avaliações, em até 03 (três) dias úteis após a divulgação do resultado. 

A revisão de nota ou pontuação das atividades programadas a distância será 

feita pelo professor formador, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após receber a 

solicitação do estudante. A nota de cada revisão dos instrumentos avaliativos não 

poderá ser inferior à anterior. O estudante retido em mais de 5 (cinco) componentes 

curriculares só poderão prosseguir seus estudos em módulo/período subsequente após 

cursar aqueles nos quais está retido, exceto em caso de estes não estarem sendo 

oferecidos. 
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6.3.4 Diretrizes e Ações para a Avaliação da Aprendizagem 
 
 

OBJETIVOS DIRETRIZES AÇÕES 

 

 

 

 
Desenvolver os programas 

de ensino qualitativa e 

quantitativamente. 

 
Formar cidadãos com sólida 

educação e formação 

humanista, com capacidade 

de reflexão crítica e de 

intervenção na sociedade. 

Garantir uma formação humanista, com 

capacidade crítica; 

Valorizar o "aprender" com autonomia e 

criatividade, tendo a diversidade como 

fonte do aprendizado; 

Estimular a criatividade; 

Evitar a especialização precoce; 

Desenvolver nos alunos a habilidade de 

pensar, ler e escrever clara e 

efetivamente; 

Estimular pensamento sobre problemas 

morais e éticos; 

Criar Grupos de Trabalho para estudar 

mudanças de paradigmas de ensino de 

graduação que contemplem uma 

formação multidisciplinar. 

 

 

 

 

 
 

Revisão da estrutura curricular; 

Incentivar a leitura e escrita em todas 

as disciplinas; 

Incentivar a discussão de questões 

morais e éticas, no exercício 

profissional; 

Incentivar a interdisciplinaridade 

Tabela 15. Objetivos, Diretrizes e Ações para a Avaliação da Aprendizagem. 

 

 

6.3.5 Projeto Pedagógico De Cursos 

 
O projeto pedagógico permite apresentar publicamente os princípios norteadores 

do funcionamento do curso, e contribui para organizar as atividades dentro de 

orientações coerentes e fundamentadas. Pretende dar coerência às relações entre 

áreas de atuação do curso, estratégias pedagógicas, estrutura curricular, elenco de 

disciplinas, qualificação docente e métodos de avaliação. 

Na FATEC-PR o projeto pedagógico dos cursos é orientado pelo avanço 

tecnológico, dando ênfase à produção e socialização do conhecimento, tidas como 

metas das atividades de pesquisa aqui desenvolvidas, que incluem também a iniciação 

científica como forma de envolver o aluno em um processo integrador dessas atividades 

com o ensino e a extensão. 

O foco central está na busca da Excelência no Ensino e para tanto foram criados 

processos de melhoria contínua visando os conceitos máximos dos cursos e programas. 

As linhas básicas de ação da FATEC-PR estão calcadas no ensino, pesquisa e 

extensão e propõem possibilitar a formação do profissional do futuro com uma sólida 

base humanística, indispensável à busca constante da libertação do homem, e do 

aprimoramento da sociedade, com capacidade cognitiva para trabalhar de maneiras 

inovadoras. Portanto, tem suas ações bem definidas para desencadear a otimização do 
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ensino, pesquisa e extensão contribuindo, desse modo, para a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

 
6.3.5.1 Adequação e Implementação de Projetos Pedagógicos 

 
A FATEC-PR entende que a adequação e implementação dos Projetos 

Pedagógicos são os elementos essenciais da sua política acadêmica. Na construção 

dos projetos pedagógicos dos cursos em funcionamento, na sua adequação e, ainda, 

nos aqui propostos como parte do plano de expansão, a FATEC-PR se pautou nos 

critérios das diretrizes curriculares, avaliação das condições de ensino, nos padrões de 

qualidade e nos objetivos do ENADE e demais documentos legais pertinentes. 

Tomou por base, ainda, a política institucional para o ensino e as crenças, 

aspirações, convicções e necessidades da comunidade interna e externa. Toda essa 

dinâmica resultou na elaboração de projetos pedagógicos aceitos no ambiente da 

Instituição, pois retratam as aspirações e as práticas cotidianas, pois a relação entre o 

desejado e o cotidiano vivenciado se explicita e se explicitará tendo o projeto pedagógico 

como referência. 

A FATEC-PR entende que projetos pedagógicos assim construídos facilitam os 

processos de articulação e orientação para as ações institucionais, definindo-se, com 

maior naturalidade, as prioridades para a gestão universitária, ao mesmo tempo em que 

contribuem para o alcance de maior nível de coesão intrainstitucional. 

 
6.3.5.2 Processo de Elaboração dos Projetos Pedagógicos e a 

Articulação das Atividades Acadêmicas 

 

 
Na construção de seus Projetos Pedagógicos a Instituição adotou uma 

concepção de postura pedagógica que prioriza não só os conteúdos universais, mas 

também o desenvolvimento de competências e habilidades, na busca do 

aperfeiçoamento da formação cultural, técnica e científica do cidadão. 

Os Projetos Pedagógicos da FATEC-PR estão sintonizados com uma nova visão 

de mundo, expressa a nesse novo paradigma de sociedade e de educação, garantindo 

uma formação global e crítica para os envolvidos neste processo, como forma de 

capacitá-los para o exercício da cidadania, bem como para se tornarem sujeitos de 

transformação da realidade, apresentando respostas para os grandes problemas 

contemporâneos. 

Assim, o Projeto Pedagógico como instrumento de ação política, irá propiciar 

condições para que o cidadão, ao desenvolver suas atividades acadêmicas e 
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profissionais, paute-se pela competência e habilidade, pela democracia, pela 

cooperação, tendo a perspectiva de uma educação/formação em contínuo processo 

como estratégia essencial para o desempenho de suas atividades. 

Os Projetos Pedagógicos elaborados ensejaram a construção da 

intencionalidade para o desempenho do seu papel social, centrando-se no ensino, 

estando, porém, estreitamente vinculados aos processos de pesquisa e extensão. 

Tais projetos são dinâmicos e, portanto, em permanente elaboração, pois a partir da 

análise crítica do momento vivido, se configura a visão pretendida, efetivando as ações, 

refletindo sobre elas, avaliando-as, incorporando novos desafios e reconstruindo a partir 

do já experienciado e avaliado. 

Os projetos pedagógicos dos cursos foram concebidos e elaborados com a 

efetiva participação das coordenações de curso e de seus docentes, conforme 

determina o Regimento. 

 
6.3.5.3 Avaliação e Monitoramento dos Projetos Pedagógicos e das 

Atividades Acadêmicas 

 
Observa-se que o Projeto Pedagógico se torna um grande desafio que é a 

convivência do trabalho diário com as constantes mudanças. Nesse sentido, devemos 

contar com a avaliação, que se torna um instrumento valioso na quebra paradigmas e 

formulação de novas ideias, concepções e ações que dão continuidade ao processo 

sempre em construção, do Projeto Pedagógico. 

A Faculdade considera a avaliação como ferramenta construtiva que contribui 

para melhorias e inovações e que permite identificar possibilidades, orientar, justificar, 

escolher e tomar decisões, perceberemos que a provisoriedade e a fragmentação 

enquanto características do Projeto Pedagógico, passam a ganhar um significado e, 

portanto, deixam de comprometer a vitalidade do projeto para ocupar o espaço no qual 

se evidencia o contexto real existente. 

O processo de avaliação do Projeto Pedagógico representa reflexão permanente 

sobre as experiências vivenciadas, os conhecimentos disseminados ao longo do 

processo de formação profissional e a interação entre o curso e todo o contexto 

educacional. 

A avaliação tem por objetivo diagnosticar a coerência interna entre os elementos 

que compõem o Projeto Pedagógico, sobretudo a pertinência da estrutura curricular em 

relação ao perfil de egresso desejado, o desempenho social, com vistas a possibilitar 

que as mudanças se deem de forma gradual e sistêmica. 

As atividades simuladas ou práticas em condições reais são realizadas em laboratórios 

e em organizações da comunidade externa, mediante convênio. 
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A inclusão dos alunos em programas de extensão e de iniciação científica, sob a 

supervisão/orientação docente promove o educando na produção científica e intelectual 

e em práticas profissionais ligadas à sua área de interesse e à carreira para a qual fez 

opção. 

Ao utilizar metodologias de ensino inovadoras o processo avaliativo conduz os 

professores à contínua melhoria e aperfeiçoamento. Como parte do programa de 

capacitação docente, em novas técnicas de ensino e no uso das tecnologias 

educacionais. A inclusão nesse programa será precedida de diagnóstico de carências e 

prévia avaliação da coordenadoria de cada curso. 

Do ponto de vista das normas reguladoras, uma das metas da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional vigente para o Ensino Superior é a formação de 

profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, incentivando-os no trabalho de 

pesquisa e investigação científica, promovendo a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade. 

Essa divulgação ocorre através do ensino, da pesquisa e da extensão, onde a 

indissociação destes três elementos constituem o eixo da formação do graduado. Na 

graduação, o ensino, a pesquisa e a extensão convergem para o domínio dos 

instrumentos que garantem o bom desempenho dos profissionais. Com esse 

entendimento, a atividade de pesquisa é fundamental para fomentar e renovar o ensino, 

tendo a extensão como uma decorrência natural desse processo. 

A articulação da pesquisa e da extensão com a graduação ocorre a partir dos 

eixos temáticos dos conteúdos curriculares dos cursos superiores da Instituição, que 

conjugados com as linhas de pesquisas provenientes desses cursos promovem a 

qualidade e a legitimidade do desempenho acadêmico, abrindo espaço para o 

crescimento do capital intelectual. 

 
6.3.5.4 Criação de Coordendoria para as Licenciaturas 

 
Com a implantação de cursos de Licenciatura, a Instituição criará uma 

Coordenadoria que será constituída por 1 (um) coordenador geral e pelos 

coordenadores de curso das diferentes Licenciaturas a serem oferecidas. As atribuições 

e competências dos cargos estão definidas no Regimento da Instituição. 

A Coordenadoria terá como objetivo desenvolver e construir a sintonia necessária entre 

os Projetos Pedagógicos das diferentes Licenciaturas e o conjunto de princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e 

curricular. 
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7. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
 

 

 

7.1 DIRETRIZES BÁSICAS 

 

 

O Plano de Capacitação Docente e Tutorial é o instrumento empregado para 

definir e apresentar as políticas, as diretrizes e as metas institucionais de capacitação 

do quadro docente, bem como as áreas prioritárias para investimento nesse sentido. O 

Plano, de periodicidade anual, inclui, também, o planejamento de novos afastamentos 

para capacitação e o acompanhamento acadêmico dos professores que se encontram 

em frequência a cursos de pós-graduação. 

A FATEC-PR entende que a capacitação docente é um dos pilares da melhoria 

da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação. A titulação docente vem sendo reconhecida, por inúmeros 

instrumentos de avaliação (ENADE, SINAES, Avaliação das Condições de Ensino dos 

Cursos de Graduação, Avaliação dos Programas de Pós-Graduação pela CAPES, entre 

outros), como um dos critérios de qualificação e excelência da educação superior e das 

Instituições de Ensino Superior. 

Nessa perspectiva, a FATEC-PR pretende investir no aprimoramento técnico 

pedagógico de seus professores, não medindo esforços para viabilizar as iniciativas de 

capacitação, desde que cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas 

prioritárias definidas pela própria Faculdade e estejam respaldadas pelos aspectos 

legais inerentes à questão. 

As diretrizes básicas da política de recursos humanos da IES são: 

✓ Consolidação de um quadro docente titulado e altamente qualificado que 

responda em qualidade e quantidade o exercício das funções universitárias no 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, procurando atender aos padrões e 

indicadores de qualidade fixados pelo MEC. 

✓ Possuir 2/3 do corpo docente/tutorial com titulação provenientes de cursos stricto 

sensu (mestrado e doutorado); 

✓ Possuir 90% do corpo docente/tutorial com experiência profissional e 

pedagógica; 
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✓ Aperfeiçoar e implementar o Plano de Carreira Docente - que contém as regras 

de ingresso, progressão, direitos e deveres dos docentes; 

✓ Selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante 

chamada, concurso ou outro expediente; 

✓ Estabelecer uma política interna de qualificação de recursos humanos auxiliando 

seus docentes a identificar programas de Mestrado e ou Doutorado para se 

qualificarem com os apoios e auxílios previstos no Plano de Carreira Docente; 

✓ Implementar a oferta de programas de qualificação próprios; 

✓ Ofertar seletivamente cursos de especialização com vistas a que todos os seus 

professores tenham, no mínimo, uma especialização em sua área de atuação; 

✓ Racionalizar os quantitativos de professores concentrando e disponibilizando 

maior volume de horas-aula para cada professor, dentro dos limites possíveis e 

viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de 

satisfação; 

✓ Aproveitar, nos treinamentos, cursos e/ou capacitação de pessoal, os docentes 

especializados em cada área. 

 

7.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
A formação do quadro de docentes/tutores é feita mediante contratação de 

profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da CLT - Consolidação 

das Leis Trabalhistas. Os professores serão contratados em tempo integral, parcial ou 

horista – atendendo plenamente as exigências legais. Os requisitos desejáveis para a 

contratação são: 

No mínimo título de especialista; 

Com pelo menos 2 anos de experiência profissional e/ou acadêmica. 

 
7.3 REGIME DE TRABALHO 

 
Os docentes/tutores da Instituição serão contratados em regimes de trabalho, 

segundo os seguintes critérios: 

Tempo integral – 40 Horas semanais (sendo no máximo 20 horas em sala de aula); 

Tempo Parcial – 20 horas de trabalho (sendo 25% fora da sala de aula); 

Horista – contratado exclusivamente para ministrar aulas. 
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7.4 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE PROFESSORES 

 
A substituição eventual dos professores/tutores é feita utilizando professores do 

próprio quadro ou contratando externo quando não existir disponibilidade. Em casos 

emergenciais, a contratação de docente substituto(a) poderá ser feita por tempo 

determinado, por um período letivo, com a possibilidade de renovação, até o prazo não 

superior a 02 (dois) anos, sem caracterizar ingresso na carreira docente. A contratação 

de professores temporários, substitutos, será feito mediante aprovação em Processo 

Seletivo Simplificado e de acordo com as leis trabalhistas. 

 

7.5 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

 

ANO 2018 2019 2020 2021 2022 

Número Total de Professores 20 30 45 60 67 

TITULAÇÃO 

Graduado 
0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Especialista 
5 10 18 25 20 

25,00% 33,33% 40,00% 41,67% 29,85% 

Mestre 
12 15 20 25 35 

60,00% 50,00% 44,00% 41,67% 52,24% 

Doutor 
3 5 7 10 12 

15,00% 16,67% 15,56% 16,67% 17,91% 

TOTAL 20 30 45 60 67 

REGIME DE TRABALHO 

Horista 
10 15 23 30 37 

50,00% 50,00% 51,11% 50,00% 55,22% 

Parcial 
5 8 12 15 15 

25,00% 26,67% 26,67% 25,00% 22,39% 

Integral 
5 7 10 15 15 

25,00% 23,33% 22,22% 25,00% 22,39% 

TOTAL 20 30 45 60 67 

 

Tabela 16. Cronograma de Expansão – Corpo Docente. 

 

 

7.6 PLANOS DE QUALIFICAÇÃO E DE CARREIRA DOCENTE 

7.6.1 Política de Capacitação e Formação Continuada 

 
A política de capacitação e formação continuada aos docentes e tutores está 

definida no plano de capacitação docente que apresenta ainda as diretrizes e as metas 

institucionais de capacitação do quadro docente, bem como as áreas prioritárias para 
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investimento nesse sentido. O Plano, de periodicidade anual, inclui, também, o 

planejamento de novos afastamentos para capacitação e o acompanhamento 

acadêmico dos professores que se encontram em frequência a cursos de pós- 

graduação. 

A FATEC-PR entende que a capacitação e formação continuada do docente é 

um dos pilares da melhoria da qualidade do ensino e do aperfeiçoamento didático- 

pedagógico dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. A titulação docente vem sendo 

reconhecida, por inúmeros instrumentos de avaliação (Exame Nacional de Cursos, 

Avaliação das Condições de Ensino dos Cursos de Graduação, Avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação pela CAPES, entre outros), como um dos critérios de 

qualificação e excelência da educação superior e das Instituições de Ensino Superior. 

Nessa perspectiva, a FATEC-PR pretende investir no aprimoramento técnico 

pedagógico de seus professores, não medindo esforços para viabilizar as iniciativas de 

capacitação, desde que cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas 

prioritárias definidas pela própria Faculdade e estejam respaldadas pelos aspectos 

legais inerentes à questão. 

 
7.6.2 Estímulos e incentivos profissionais 

 
A FATEC-PR, em acordo com seus princípios, filosofia, missão e visão e em 

consonância com o espírito da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, 

colocará forte ênfase na qualificação de seu corpo docente e técnico-administrativo. 

No que se refere ao corpo docente, em seu Regimento e especificamente no 

Plano de Carreira Docente, incentiva os professores doutores e mestres através de 

condições salariais adequadas e criando condições estruturais satisfatórias para 

desenvolvimento de pesquisas e exercício da docência. Além disso, nos mesmos 

documentos colocará cláusulas de incentivo para conclusão de programas de 

doutoramento e mestrado aos professores mestres e especialistas, concedendo-lhes 

horas semanais, compatíveis com sua carga horária na Instituição, para o 

desenvolvimento de suas teses e dissertações. 

 
7.6.2.1 Mecanismos de apoio à produção pedagógica, científica, 

técnica, cultural e artística 

 
A FATEC-PR desenvolverá mecanismos de apoio à produção científica, técnica 

e cultural bem como mecanismos de apoio à participação em eventos. 

Entre as medidas de apoio que concederá aos docentes em capacitação estão 

o afastamento – parcial ou integral – de suas atividades acadêmicas, a manutenção dos 
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vencimentos integrais, e o recebimento de bolsas próprias ou oriundas de agências 

financiadoras, dentro da quota por esta definida. 

O desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica, realizados 

com qualidade, atende a mais um dos objetivos da IES que, como instituição inserida na 

comunidade, procurará concretizar os interesses coletivos da sociedade brasileira. 

Estes interesses refletem uma melhoria na qualidade de vida em nível regional, estadual 

e nacional à medida que a pesquisa científica avança no conhecimento e no 

desenvolvimento tecnológico trazendo novas soluções. 

A FATEC-PR propõe, portanto, ações que priorizem o desenvolvimento da 

pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com vistas ao avanço do conhecimento 

científico, promovendo a inovação tecnológica, o intercâmbio e a divulgação científica e 

tecnológica e contribuindo significativamente para a formação de recursos humanos, 

tendo como objetivos: 

✓ Produzir o conhecimento ampliando as fronteiras científicas e tecnológicas; 

✓ Incrementar a produção científica nos Cursos; 

✓ Estimular a participação de docentes nas atividades de pesquisa, sem perda da 

qualidade dos projetos; 

✓ Incentivar a produtividade com qualidade em pesquisa; 

✓ Consolidar a presença da IES nos eventos principais de cada área do 

conhecimento; 

✓ Consolidar os processos de avaliação de pesquisa da IES; 

✓ Buscar a qualidade e produtividade do gerenciamento da pesquisa na IES; 

✓ Promover o intercâmbio entre pesquisadores nacionais e estrangeiros; 

✓ Implementar Laboratórios de Pesquisa; 

✓ Consolidar os Grupos de Excelência da Instituição. 

 

7.6.2.2 Políticas Institucionais e ações de estímulo e difusão para a 
produção acadêmica docente 

 

 
A FATEC-PR compreende que a efetivação de uma política institucional 

relacionada à difusão de toda sua produção interna contribui para a democratização e 

socialização do conhecimento, estabelecendo, dessa maneira, uma relação dialógica 

entre a produção acadêmica e a sociedade. 

Assim, a IES adota algumas políticas para que tais objetivos compreendam 

várias ações de exposição do conteúdo artístico, cientifico, didático-pedagógico e 

cultural: 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

164 

 

 

- a política de difusão artística compreende a realização de eventos e atividades 

artísticos institucionais amplamente divulgados à comunidade local e acadêmica através 

dos veículos virtuais e impressos; 

- a política de difusão da produção acadêmica da IES abrange desde o incentivo 

à realização à participação em seminários, encontros e congressos externos e internos 

a faculdade, bem como a publicação dos trabalhos acadêmicos através do site e das 

redes sociais da FATEC-PR; 

- a política de difusão do desenvolvimento tecnológico se realiza através do 

intercâmbio com as instituições nacionais e estrangeiras parceiras. 

As novidades e informações referentes aos processos tecnológicos e outros na 

área de ação da instituição são integrados aos procedimentos metodológicos de forma 

que os docentes e alunos tenham acesso às informações e procedimentos; 

- a política de difusão cultural compreende os intercâmbios nacionais e 

internacionais de docentes e discentes, alinhados à política de difusão artística; 

- a política de divulgação didático-pedagógica compreende a publicação dos 

trabalhos didáticos e metodológicos dos docentes pela editora da IES, incentivo aos 

docentes nas ações de intercambio e participação em festivais de música e clínicas em 

diferentes instituições, intercâmbio de discentes para a expansão cultural e didático 

pedagógica; 

- a política de difusão da produção cientifica está ligada à participação dos 

docentes e discentes em congressos, seminários e encontros acadêmicos nacionais e 

internacionais, publicações em anais e revistas acadêmicas referenciadas, realização 

de seminários internos e com participação externa, nacional e estrangeira. 

A Faculdade tem consciência da importância do incentivo à produção acadêmica 

como meio de fortalecimento do ensino, da extensão e da investigação científica. Para 

isso, estabelece como ações para difusão dessas produções: 

- Apoio financeiro aos docentes para participação em eventos científicos 

promovidos por outras instituições ou organizações; 

- Apoio financeiro a docentes para publicação de livros e/ou produção de 

materiais didático pedagógicos; 

- Apresentação de TCCs a bancas examinadoras; 

- Realização do congresso científico, bienalmente, aberto a participação da 

comunidade acadêmica interna e externa, sobre temas emergentes, em especial que 

envolvam a questão das relações étnico-raciais, da educação ambiental, dos direitos 

humanos e da acessibilidade; 

- Calendário anual de eventos culturais e artísticos; 
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- Realização de workshops de iniciação científica, por meio dos quais os alunos 

possam divulgar seus trabalhos científicos em anais; 

- Implantação da revista acadêmico-científica; 

- Apoio a grupos de pesquisa que contribuam para promoção da justiça social, 

do meio ambiente, dos direitos humanos, da saúde e da inclusão, dentre outros; 

- Realização da Jornada Acadêmica Integrada, bienalmente, com a participação 

de docentes e discentes. 

 
 

7.6.2.3 Mecanismos de apoio à participação em eventos 

científicos e acadêmicos 

 
A FATEC-PR oferecerá apoio à produção científica, técnica, pedagógica e 

cultural dos seus docentes, garantindo suporte técnico e mecanismos institucionais 

regulares para este fim. Tais mecanismos proporcionam, ainda, apoio à participação dos 

docentes em eventos. Os meios para a formação e atualização pedagógica dos 

docentes estão previstos no Plano de Carreira. 

Este programa ressalta a necessidade de disponibilizar recursos financeiros e 

realizar eventos com o objetivo de dar oportunidade a seus professores, pessoal técnico 

e administrativo para aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos 

científicos. 

 
7.6.2.4 Incentivo à formação pedagógica dos docentes 

 
A FATEC-PR preocupada com a formação pedagógica de docentes tem como 

política promover o desenvolvimento, aprimoramento e qualificação do ser humano 

como agente de transformação social, contribuindo com uma alternativa de atendimento 

educacional flexível e que elimina barreiras facilitando o acesso ao conhecimento, 

através da educação à distância e presencial. Para tanto estabelece as seguintes 

diretrizes: 

Facilitar o acesso à formação pedagógica de profissionais graduados, habilitando-os, 

assim, para o exercício da docência; 

Possibilitar a oportunidade de inserção do profissional no magistério; 

Capacitar em serviço para atender a demanda de profissionais especializados; 

Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino profissionalizante. 

A FATEC-PR acredita que o grande diferencial de uma instituição de ensino é o 

seu quadro de docentes. As mudanças ocorrem com velocidade ímpar, tornando 

necessária a atualização constante quer no aspecto específico das disciplinas, quer no 
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aspecto didático pedagógico. Desta forma, a IES implantará a partir de 2018 um curso 

semestral de capacitação pedagógica. 

 
7.6.2.5 Mecanismos de apoio à qualificação acadêmica dos docentes 

 
O professor Michael Porter, da Harvard Business School diz que a gestão de 

pessoas consiste em “recrutar, formar e desenvolver o potencial humano". 

A finalidade da Gestão de Recursos Humanos não é mais do que a melhoria permanente 

da contribuição produtiva das pessoas para a concretização dos objetivos 

organizacionais. 

Segundo Marques "além das mãos que trabalham, existem sobretudo, corações 

que sentem e cérebros que pensam"6. É necessário que as empresas assumam 

compromisso em: 

✓ Valorizar as pessoas, reconhecendo ser o seu maior patrimônio; 

✓ Desenvolver programa especial e intensivo de qualificação, capacitação e 

desenvolvimento gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu caráter 

determinante para o desempenho da atividade universitária, buscando padrões 

compatíveis com as exigências de uma IES inovadora e participante; 

✓ Empreender a implementação dos quadros docente e técnico-administrativo, 

dimensionados segundo as responsabilidades e necessidades do 

desenvolvimento da IES; 

✓ Reformular os critérios de progressão funcional, fundamentando-os no estímulo 

à qualificação e ao desempenho. 

✓ Programar plano de capacitação docente e técnico-administrativo; 

✓ Implantar plano de cargos, salários e de carreira. 

Esses mecanismos demonstram a necessidade da Instituição estabelecer 

propostas tais como: 

✓ Desenvolver os aspectos atitudinais (valores) em consonância com a filosofia 

educacional apregoada; 

✓ Implementar um amplo programa de capacitação acadêmica e ética, de forma a 

assegurar a melhoria do trabalho desenvolvido pela IES; 

✓ Aperfeiçoar os recursos humanos necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais, através do provimento e da distribuição equilibrada da força de 

 
 

 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

167 

 

 

trabalho disponível na Instituição e da promoção das melhorias das condições 

de trabalho; 

✓ Valorizar os profissionais do ensino qualificando os docentes como parte do 

Projeto de Capacitação e Formação Continuada; 

✓ Garantir a capacitação e o treinamento do corpo social, visando aprimorar os 

instrumentos e as estratégias de atuação no processo do trabalho. 

 

 
7.7 GESTÃO INSTITUCIONAL 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional elaborado é o instrumento de gestão 

que considera a identidade da 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 e científicas que desenvolve ou que 

pretende desenvolver. Como um instrumento de gestão flexível, o PDI pauta-se por 

objetivos e metas e sua elaboração deve ser de caráter coletivo. Os seus referenciais 

devem levar em consideração os resultados da avaliação institucional. Articula-se ao 

PPI e apresenta necessariamente os seguintes eixos temáticos: perfil institucional; 

gestão institucional (organização administrativa, organização e gestão de pessoal, 

política de atendimento ao discente); organização acadêmica (organização didático- 

pedagógica, oferta de cursos e programas; infraestrutura; aspectos financeiros e 

orçamentários, sustentabilidade econômica; avaliação e acompanhamento do 

desempenho institucional e cronograma de execução. Assim, a gestão institucional está 

prevista/implantada de maneira excelente para o funcionamento da instituição, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: autonomia e 

representatividade dos órgãos de gestão e colegiados; participação de professores, 

técnicos, estudantes e sociedade civil organizada; critérios de indicação e recondução 

de seus membros; realização e registro de reuniões. 

 

 
7.8 SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO 

 
O controle do Processo Acadêmico será realizado por pessoal qualificado e 

experiente. Está previsto processo de controle acadêmico que garante plenamente o 

registro e o controle de informações sobre a vida acadêmica dos alunos. O sistema de 

registro acadêmico previsto/implantado atende plenamente às necessidades 

institucionais e dos discentes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
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aspectos: organização, informatização, agilidade no atendimento e diversificação de 

documentos disponibilizados. 
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8. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

 
 

8.1 POLÍTICA DE PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 
A valorização das atividades dos funcionários está normalizada em proposta de 

um Plano de Cargos e Salários que visa contemplar o desempenho e formação do 

funcionário. Para isso são estabelecidas as seguintes políticas: 

✓ Incentivo a formação continuada do corpo técnico; 

✓ Oferta de cursos voltados à atuação específica; 

✓ Oferta de cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional; 

✓ Estímulo à participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos 

pela Instituição e outras entidades; 

✓ Atualização de conhecimentos na área da informática. 

✓ Implementação do Plano de Cargos e Salários do Pessoal Técnico e 

Administrativo adequando-o à realidade de mercado e de gestão; 

✓ Elaboração da matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo 

do nível técnico e operacional, revisando-a para cada ano; 

✓ Seleção de profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante 

chamada, concurso ou outro expediente; 

✓ Implementação da oferta de programas de qualificação próprios; 

✓ Atrair, desenvolver e reter talentos; 

✓ Aumentar o nível de valorização das pessoas; 

✓ Criar sistema de remuneração que reconheça méritos e valores; 

✓ Estabelecer uma eficiente comunicação interna; 

✓ Investir na cultura institucional e na reconstrução de seus processos; 

✓ Criar agentes integradores do ambiente interno; 

✓ Criar sistemas de procedimentos que aumentem a sinergia entre os órgãos. 
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8.2 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
As políticas para formação e qualificação permanente para o corpo técnico- 

administrativo tem por finalidade aprimorar a qualificação do corpo técnico- 

administrativo e promover a melhoria da qualidade das funções. 

Para tanto, serão oferecidas aos funcionários bolsas de estudo para os cursos 

de graduação e pós-graduação lato sensu, correspondentes a um auxílio monetário 

mensal de até 100% da mensalidade do curso frequentado. 

Além disso, serão organizados e oferecidos pela IES cursos de treinamento e 

atualização profissional aos funcionários. A IES também apoiará a participação de 

funcionários em congressos, seminários ou outras atividades ligadas às funções de 

apoio técnico, administrativo e operacional. A FATEC-PR tem como meta habilitar a 

totalidade (100%) dos funcionários técnico/administrativos e apoiar as atividades de 

docência, investigação, extensão, prestação de serviços, segurança e gestão 

acadêmica. 

Dessa maneira, tem como ações, dentre outras: incentivar a formação 

continuada do corpo técnico, ofertando cursos voltados à atuação específica e cursos 

de relações interpessoais para o bom desempenho profissional; estimular a participação 

em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela Instituição e outras entidades; 

proporcionar atualização de conhecimentos na área de atuação; e manter a totalidade 

(100%) do corpo técnico constituído por profissionais de excelente formação e 

experiência. É assim que a FATEC-PR caminha para um Plano de Carreira que vise 

estimular a progressão profissional e ofereça, por meio de cursos e treinamentos, a 

possibilidade de aperfeiçoamento e ascensão. 

 
 

8.3 FORMA DE COMPOSIÇÃO E DE RECRUTAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 
O corpo Técnico Administrativo Educacional da FATEC-PR será responsável 

pela operacionalização e gestão das políticas e rotinas administrativas e acadêmicas, 

funcionando como intermediário nas relações entre os mantenedores e dirigentes e os 

clientes, no caso os alunos, professores, usuários e comunidade em geral. 

A FATEC-PR entende que a qualidade nos serviços prestados pelo Corpo 

Técnico Administrativo é de suma importância para a consecução dos objetivos 

institucionais. Essa qualidade depende, sobretudo, da qualificação pessoal, da 
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infraestrutura física, do ambiente de trabalho e dos programas de desenvolvimento 

humano das Instituições. 

Para ser admitido o pessoal técnico-administrativo e de apoio deve preencher 

algumas exigências de qualificação, tais como: 

✓ Apresentar características de liderança; 

✓ Ser inovador no desempenho de suas tarefas na área específica das funções 

que exerce e na área de informática; 

✓ Ser empático e democrático em relação aos colegas; 

✓ Demonstrar domínio de conhecimentos na sua área de trabalho; 

✓ Estar predisposto à formação contínua. 

A FATEC-PR elaborará diretrizes a fim de estabelecer normas e procedimentos 

para capacitar e estimular os funcionários que exercerão atividades na área Técnico- 

Administrativa. Este plano abrange todos os funcionários que integrarão o quadro 

funcional. 

A política de formação continuada de funcionários técnico-administrativos, dos 

diferentes setores, inclui o incentivo à continuidade de estudos, ou seja, educação 

básica, treinamento, acesso ao nível superior e pós-graduação e atualização profissional 

para o exercício da cidadania. 

Os servidores não-docentes serão contratados sob o regime da legislação 

trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto no Regimento e nas demais normas 

expedidas pelos órgãos da administração superior da Faculdade. 

Para atender as necessidades de cada curso haverá o apoio técnico e 

pedagógico que fará parte da área administrativa da Faculdade. No desenvolvimento de 

cada curso será efetuada a contratação dos recursos humanos necessários. 
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9. CORPO DISCENTE 
 

 

 

A FATEC-PR tem como política garantir o apoio necessário à plena realização 

do aluno como universitário (nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político), bem 

como desenvolver mecanismos que promovam condições sócio- econômicas que 

viabilizem a permanência dos alunos de baixa renda na IES. Para tanto pretende: 

✓ Desenvolver uma política de acompanhamento do corpo discente, 

nomeadamente ao nível da tutoria e atendimento; 

✓ Proporcionar ao estudante de graduação oportunidade de engajar-se em 

projetos de Pesquisa e Extensão que possibilitem o aprofundamento em 

determinada área das artes e o desenvolvimento de atitudes e habilidades 

favoráveis à sua formação artística e profissional; 

✓ Criar condições para que membros do corpo discente possam desenvolver 

formas de pensamento e de comportamento para o trabalho intelectual 

independente; 

✓ Prestar assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos seus alunos; 

✓ Proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria das 

condições de vida da sociedade e no processo geral do desenvolvimento; 

✓ Firmar, sempre que possível, convênios com entidades públicas e privadas para 

obtenção de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao treinamento e à melhor 

formação de seus alunos, objetivando o seu preparo para ingresso no mercado 

de trabalho. 

✓ Assegurar a representação na composição dos órgãos colegiados acadêmicos, 

com direito a voz e voto, conforme o disposto no Estatuto e no Regimento Geral. 

✓ Promover eventos destinados exclusivamente a egressos; 

✓ Garantir o acesso dos egressos a eventos da IES; 

✓ Promover cursos de pós-graduação, reservando vagas para egressos; 

✓ Criar mecanismos de vínculo entre egressos e IES; 

✓ Instituir política de educação continuada. 
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9.1 DIREITOS E DEVERES 

 
Os direitos e deveres, bem como o regime disciplinar do corpo discente estão 

expressos no Regimento Geral da Faculdade e no início de cada semestre será 

oferecido aos candidatos o Manual do Acadêmico, socializando formalmente as 

informações necessárias para o cumprimento dos deveres e obrigações, bem como 

determinando os direitos e prazos para os acadêmicos procederem às ações que lhes 

serão peculiares. 

O Diretório Acadêmico é o órgão de representação do corpo discente, sendo 

possuidor de estatuto próprio, elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

O corpo discente tem representação garantida no Conselho Superior, órgão colegiado 

máximo da estrutura organizacional da Faculdade, do Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão e do Conselho de Curso. 

 

9.2 CONDIÇÕES DE ACESSO 

9.2.1 Processo Seletivo 

 
O processo seletivo se destinará a avaliar a formação recebida pelos candidatos 

que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito 

limite das vagas oferecidas. 

As inscrições para processo seletivo serão abertas em edital, do qual constam 

os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação 

exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e demais 

informações úteis. 

O processo seletivo, abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem 

avaliados em provas, na forma disciplinada pelo Conselho de Administração Superior. 

A classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho de Administração Superior. A classificação 

obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção, 

tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou, em 

o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos prazos 

fixados. 

Na hipótese de restarem vagas poderá realizar-se novo processo seletivo, ou 

nelas poderão ser matriculados portadores de diploma de graduação, conforme 

legislação vigente. 
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9.3  POLÍTICA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES EM ATIVIDADES 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE EXTENSÃO E EM EVENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS 

 
A FATEC-PR propiciará ao corpo discente um adequado e eficiente atendimento 

de apoio ou suplementar às atividades de sala de aula. Proporcionará atendimento 

individual ao aluno, buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao pleno 

desenvolvimento do processo educacional, prestando informações aos órgãos 

competentes, aos quais solicita providências e propõe soluções. 

Os órgãos acadêmicos por intermédio de seus diversos serviços proporcionarão 

aos alunos da FATEC-PR melhores condições de permanência e maior participação nas 

atividades da Instituição. 

Para isto será desenvolvido um amplo projeto político de apoio ao discente, 

visando envolver, motivar e incentivar o aluno na construção de sua carreira durante o 

período de graduação. Dentre as principais iniciativas destacam-se: 

Definir metodologias de ensino em sintonia com a realidade pedagógica do educando, 

com o tipo de profissional que se pretende formar, com a busca permanente da 

aproximação da teoria com a prática e com as inovações e mudanças ocorridas na 

sociedade, no mundo do trabalho e nas organizações e com a utilização de tecnologias 

educacionais contemporâneas, de última geração; 

Possibilitar ao alunado oportunidade para vivenciar situações de aprendizagem, que 

extrapolem as aulas teórico-expositivas, propiciando a incorporação, à atividade 

rotineira do professor, metodologias de ensino flexíveis, atraentes, motivadoras, tais 

como seminários, simpósios, painéis, fórum de debates, estudos de casos, jogos de 

empresas, estudos em grupo, estudo dirigido, situações simuladas, conjugados com a 

oferta de estudos independentes, atividades complementares, atividades de iniciação 

científica, realização de trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares e 

extracurriculares. 

A iniciação científica é contemplada durante a integralização dos cursos na 

realização de trabalhos de pesquisa bibliográfica e de campo, culminando em 

elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Durante todos os semestres, como 

forma de avaliação, os colegiados dos cursos definem linhas de pesquisas pertinentes 

ao conjunto de disciplinas oferecidas no referido período para que ocorra a 

interdisciplinaridade. 

Ainda com relação à iniciação científica, os alunos em conjunto com professores 

elaborarão trabalhos acadêmicos científicos e os apresentarão em jornadas, 

congressos, simpósios, seminários e demais eventos. Com isso, pretende-se que a 
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prática da investigação científica seja atrelada ao ensino de todas as disciplinas, em 

todos os cursos, num processo conjunto. 

A FATEC-PR entende que a extensão é o caminho natural para o 

desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos e que é por meio desse 

mecanismo que os mesmos terão condições de aprenderem na prática os aspectos 

teóricos refletidos em sala de aula, desta forma tem-se comprometido a incentivar a 

participação dos discentes nos Projetos idealizados para cada curso. As atividades de 

extensão integram a estratégia pedagógica dos planos de ensino de cada disciplina. 

Os cursos de graduação têm presente de que a integração contínua com a 

comunidade local e regional é essencial para o desenvolvimento. A Faculdade 

objetivando essa interação firmará convênios com as instituições e organizações onde 

se concretizará a prática de atividades que promovam a prestação de serviço e a troca 

de experiência. 

A IES busca proporcionar aos alunos um espaço de convivência, arte, cultura e 

entretenimento por meio de eventos, programas e a readequação de sua estrutura física, 

além de subsidiar a Secretaria acadêmica com o máximo de informações para que 

possa atender eficientemente todo os alunos. 

A IES estimula os discentes a realizarem atividades acadêmicas e eventos 

complementares. Em qualquer disciplina, o discente poderá vir a participar de eventos, 

congressos, seminários, palestras, viagens, etc. A IES divulga esses eventos com 

antecedência, prepara e apoia todos os discentes que queiram participar e colaborar. A 

FATEC-PR prioriza essas áreas porque são primordiais para ouvir a opinião dos alunos 

e ter sua participação junto com a Faculdade e comunidade, fazendo assim com que 

seja estreitado o laço entre o discente e a faculdade, e entre o discente e a comunidade. 

 

9.4 ENCAMINHAMENTO PROFISSIONAL 

 
Este serviço terá como objetivo: 

✓ Acompanhar e preparar os alunos para estagiar no mercado de trabalho; 

✓ Assessorar e orientar os alunos para concursos públicos, desde a forma de 

inscrição até o acompanhamento dos resultados. 

Este serviço tem com responsabilidade divulgar internamente, através de murais 

específicos, professores e demais meios de comunicação as oportunidades 

profissionais para os alunos dos diversos cursos da Faculdade. 
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9.5 PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 
A FATEC-PR manterá, ainda, sistema de acompanhamento ao alunado, com o 

intuito de auxiliar o estudante nas dificuldades naturais encontradas no processo de 

aprendizagem e de sua adaptação às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Estruturará um acompanhamento do desempenho do aluno, de forma a possibilitar o 

oferecimento de medidas alternativas que favoreçam a aprendizagem adequada. 

A FATEC-PR possuirá um profissional qualificado com formação necessária a 

este tipo de apoio, objetivando auxiliar os membros participantes a um melhor 

desempenho em suas atividades, sejam relacionadas ao sistema de aprendizado como 

também em fatores psicológicos que influenciam ao desenvolvimento emocional do 

indivíduo. 

 

9.6 PROGRAMAS DE NIVELAMENTO 

 
Com relação aos mecanismos de nivelamento, as Coordenações do curso 

orientarão alunos e professores quanto às peculiaridades dos cursos, o sistema de 

avaliação e promoção, a execução de programas de ensino, a definição do calendário 

escolar de aulas, provas e outras atividades. 

O alunado demanda muitas vezes atendimento extraclasse, como forma de se 

complementar as atividades desenvolvidas em sala de aula. Nesses casos os (as) 

professores (as) em regime de dedicação integral e parcial mantêm plantão de 

atendimento aos (às) alunos (as), propiciando apoio pedagógico, denominado 

extraclasse. Podem também contar com o atendimento e o apoio dos (as) 

coordenadores (as) de cursos que podem recorrer aos monitores, em casos específicos. 

Este atendimento é realizado, dentre outros, com os seguintes objetivos: orientar os (as) 

alunos (as) que apresentem dificuldades no processo de construção do conhecimento, 

através do diagnóstico de várias alternativas possíveis, tais como: adaptação ao ensino 

superior, identificação com o curso, metodologia diversificada, imaturidade frente às 

novas exigências, etc. A partir daí reorientam-se estudos, rediscutem-se propostas, 

encaminham-se as necessidades pedagógicas aos setores e pessoas capazes de 

desenvolver tais atendimentos. 

Atenção especial é dada aos (às) discentes que apresentam dificuldades em 

acompanhar turmas, por defasagem de conhecimentos ou habilidades básicas. 

Nesses casos desenvolvem-se atividades de “nivelamento”, dependendo das 

necessidades apresentadas pelos alunos. 
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Após diagnosticar deficiência de conhecimentos da escolarização anterior, os 

coordenadores definirão ações para conduzirem os alunos a obterem e recuperarem 

conhecimentos, melhorando o desenvolvimento acadêmico do grupo. Depois de 

realizado o diagnóstico, a IES poderá fornecer sessões de estudos especiais, 

orientações individuais ou a grupos, oficinas instrumentais, semanas de apoio 

pedagógicos, ou mesmo cursos de nivelamento aos Ingressantes, tais como: 

Matemática, Química, Física, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Espanhol e 

Informática. 

 

9.7 ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 
A Faculdade tem como uma das principais preocupações, o desenvolvimento 

profissional do discente, devido a isso, a instituição oferece total apoio ao aluno, para 

que ele possa estagiar de forma não obrigatória, na sua área de formação. 

A modalidade prevista, é compreendida como espaço para a ampliação e 

consolidação de aprendizagens e vivência de situações de trabalho em diversos 

ambientes. Com isto, espera-se que o estudante possa ir clareando caminhos para um 

aprofundamento de estudos e se adaptando, psicológica e socialmente, às condições 

das futuras atividades profissionais. Do ponto de vista do apoio ao aluno, a Faculdade 

oferece convênios com empresas e instituições governamentais e não governamentais 

para oferta de campos de estágio, efetivando, também, o encaminhamento do estudante 

com melhor desempenho acadêmico a empresas diversas, para realização de estágio 

remunerado. Além disso, a Faculdade abre oportunidades de estágio não obrigatório 

nas coordenadorias de curso ou em setores técnicos institucionais, de acordo com as 

necessidades apresentadas. 

 
 

9.8 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 
A FATEC-PR visando o apoio aos egressos, criará um núcleo de orientação ao 

egresso, para auxiliá-los na entrada ao mercado de trabalho, além da oferta de 

programas de educação continuada, para aprofundamento de estudos, 

aperfeiçoamento, atualização e treinamento profissional. Criará ainda um banco de 

dados para acompanhar o desenvolvimento dos mesmos, podendo assim analisar com 

mais propriedade a formação oferecida e o resultado alcançado, dessa maneira será 

realizado um estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, 

subsidiando ações de melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do 

trabalho, e propondo outras ações inovadoras. 
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A IES incentiva egressos para participarem de cursos de pós-graduação, cursos 

profissionalizantes e eventos. No site da instituição, os egressos terão acesso para o 

preenchimento de formulário, com o que a instituição tenha um feedback de sua situação 

no mercado de trabalho e receba sugestões. 

 

9.9 PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

9.9.1 Bolsas de Estudo 

 
O regulamento de bolsa de estudos da FATEC-PR tem por objetivo geral 

estabelecer um programa de motivação que atinja todos os alunos de maneira 

equitativa, valorizando os aspectos meritocráticos do corpo discente. São objetivos 

específicos desse programa: 

a) comunicar com clareza ao corpo discente e toda comunidade universitária e regional 

a política de concessão de Bolsas da FATEC-PR; 

b) incentivar com instrumentos objetivos o melhor desempenho acadêmico; 

c) reduzir o índice de absenteísmo, rotatividade e inadimplência do corpo discente; 

d) fortalecer o pensamento grupal, direcionando e utilizando-o como instrumento de 

auxílio e busca de qualidade de ensino e apoio para o melhor rendimento individual e 

coletivo dos discentes. 

As bolsas serão concedidas semestralmente, sendo válidas por cinco meses, 

nos seguintes períodos: 

a) no primeiro semestre, de primeiro de fevereiro até trinta de junho; e, 

b) no segundo semestre, de primeiro de agosto até trinta e um de dezembro. 

As bolsas serão distribuídas no semestre subsequente ao semestre avaliado e 

são cumulativas. Caso o aluno já possua algum convênio, será aplicado primeiro o 

desconto do convênio e sobre o valor obtido, o desconto da bolsa. Não serão concedidas 

bolsas nos períodos de rematrículas. Os alunos contemplados com bolsas, que estão 

inseridos no FIES - Financiamento Estudantil têm está calculada sobre o valor inteiro da 

mensalidade e subtraída do valor pago pelo aluno à Instituição. As bolsas possuem 

caráter de desconto de pontualidade, assim, no caso de impontualidade no pagamento, 

o aluno a perderá no respectivo mês. Nos casos dos descontos acumulados 

ultrapassarem a cem por cento, não será devido qualquer valor, em devolução ao aluno. 

As bolsas serão concedidas para todos os alunos, nas seguintes condições: 

a) aos alunos que obtiverem no semestre referido a média e a frequência estabelecida 

pela Instituição para a contemplação das bolsas; 

b) aos alunos que forem aprovados no semestre, não tendo ficado em dependência; 
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c) aos alunos que não tenham sofrido durante o semestre referido advertência escrita 

ou suspensão por motivos disciplinares, aplicados pela direção. 

As quotas das bolsas de estudos são: 

a) dez por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das disciplinas 

cursadas igual ou superior a nove e frequência superior a oitenta e cinco por cento em 

cada disciplina; 

b) cinco por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das disciplinas 

cursadas igual ou superior a oito e frequência superior a oitenta e cinco por cento em 

cada disciplina. 

A bolsa contemplada com seu respectivo percentual de desconto será referente 

à mensalidade vigente no período de contemplação, no valor estabelecido com o 

desconto da mensalidade paga em dia, e terá caráter de desconto de pontualidade. Se 

o aluno estiver inadimplente por trinta dias, a contar da data de vencimento, perderá o 

direito a bolsa nos meses subsequentes. Ao término de cada semestre será reavaliado 

o programa, com os respectivos tópicos: 

a) alcance de seus objetivos; 

b) mensuração e evolução dos resultados; 

c) redução no índice de absenteísmo e de inadimplência; 

d) aumento no grau de satisfação do corpo discente; 

e) diagnóstico e proposta de mudanças de adaptação do programa. 

A FATEC-PR estabeleceu um programa de parceria no qual o aluno que indicar 

uma pessoa para o processo seletivo, e caso seja aprovada e efetue matrícula, terá dez 

por cento de desconto na mensalidade durante todo o semestre, possibilitando maiores 

descontos quanto mais indicações fizerem, conforme a tabela abaixo: 

 
 

Número de Indicações 

(c/ matrícula) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% de Desconto na Mensalidade 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Tabela 17. Percentual de Descontos. 

 
Para participar deste programa, o aluno deverá fazer pessoalmente a inscrição 

da pessoa indicada, na sede da FATEC-PR. Este programa de desconto não é 

cumulativo e, assim, caso o aluno participe do plano de indicações e tenha bolsa de 

estudo, este terá direito ao benefício que lhe conceder maior vantagem. 

 
 

9.9.2 Bolsas de trabalho ou de administração 
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Haverá na FATEC-PR a política de Bolsas para funcionários que pretendem 

realizar a graduação ou a pós-graduação em um dos cursos da Instituição. Os critérios 

para distribuição das bolsas e os funcionários contemplados serão definidos na política 

de capacitação do corpo técnico-administrativo. 

 
9.9.3 Bolsas acadêmicas 

 
A FATEC-PR instituirá uma Comissão Especial para analisar a conveniência, os 

objetivos e a viabilidade em consolidar um Fundo de apoio e incentivo aos alunos, 

visando possibilitar a captação de recursos alternativos e o desenvolvimento de um 

programa de bolsas acadêmicas. 

A concessão de bolsas visa ainda oferecer oportunidade de complementação 

acadêmica a alunos de graduação, bem como o desenvolvimento de outras atividades 

acadêmicas, estimulando a integração ensino- pesquisa-extensão e a 

interdisciplinaridade. O número de bolsas depende da disponibilidade orçamentária da 

FATEC-PR, bem como dos recursos captados. Fica a cargo da comissão a 

determinação de valores, prazos de vigência e demais critérios e especificidades. 

A FATEC-PR pretende apresenta um sistema de bolsa de estudos em convênios 

com empresas particulares e públicas, favorecendo-os com descontos de 5% a 30% nas 

mensalidades devidas por seus funcionários. As empresas conveniadas com a 

Faculdade firmam um contrato de convênio, especificando as cláusulas e os percentuais 

desse desconto. 

 
9.9.4 Financiamento ao Estudo do Ensino Superior – FIES 

 
É um programa do MEC em conjunto com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que 

visa financiar, a juros baixos, até 50 % da mensalidade de alunos matriculados em 

instituições de ensino superior particulares credenciadas ao programa, como é o caso 

da FATEC-PR. 

Para participar o aluno deverá aguardar a abertura das inscrições que será 

comunicada pela FATEC-PR. 

 
9.9.5 Bolsa Programa Universidade para Todos – PROUNI 

 
É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 

2004, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior privadas, em 

cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros de 

baixa renda sem diploma de nível superior. Tem como finalidade a concessão de bolsas 
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de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em instituições privadas de 

educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas 

que aderirem ao Programa. 

 

 
9.10 TUTORIA 

 
O objetivo da tutoria da FATEC-PR a ser desenvolvido, será integrar os 

estudantes à vida universitária. O estudante será acompanhado por docente tutor que 

lhe orientará em relação: 

- às metodologias de estudo que contribuirão para a melhoria de seu 

desempenho acadêmico; 

- os caminhos a percorrer em seu currículo; 

- aos programas de pesquisa e extensão, além de atividades de estágio e ou 

enriquecimento curricular disponível; 

- as possibilidades e caminhos relacionados a atuação profissional. 

 
9.11 REPRESENTAÇÃO DOCENTE, TUTORES E DISCENTE 

 
O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da FATEC-PR é a ferramenta mais 

eficiente para a transmissão de conteúdos online, pois possui recursos que possibilitam 

a integração de materiais de profissionais renomados. Com interface intuitiva, versátil e 

que possibilita o acesso aos livros digitais e videoaulas por computadores e diferentes 

dispositivos móveis. Esse ambiente virtual de aprendizagem promove a interação dos 

docentes/tutores e discentes, tanto para a construção do próprio conhecimento, quanto 

para compartilhar dúvidas, saberes e experiências. O ambiente de aprendizagem 

propicia a aprendizagem colaborativa, a participação, o diálogo e a troca de experiências 

entre os participantes. Favorece também aos participantes o desenvolvimento de 

trabalhos em grupos possibilitando a troca de suporte com o ambiente, através da 

disponibilização de ferramentas e canais de comunicação efetivos. A proposta 

tecnológica pedagógica busca a construção de novas aprendizagens para que o aluno 

possa garantir sua participação no mercado, usando toda a sua produtividade 

aumentando assim sua competitividade mais participante do processo histórico, social 

e cultural. 

As etapas para a implantação do EaD passarão pelo planejamento de 

implantação de uma infraestrutura adequada passando pela formação de uma equipe 

de profissionais capazes de atuar com eficácia nos cursos a distância ofertados pela 

FATEC-PR. O papel do tutor é de extrema relevância nesse processo. A presteza nas 
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respostas ao aluno é fundamental, já que não existe o contato olho no olho. O tutor 

acompanha e monitora as atividades sincrônicas, como os chats, e as assincrônicas, 

como os fóruns de discussão. Nesse sentido, os tutores devem ter a capacidade de 

provocar nos alunos a vontade consciente de compartilhamento de reflexões e 

compreensões e a ação e, assim, instigar a construção do conhecimento coletivo. A 

característica principal do tutor é a de fomentar o desenvolvimento do estudo 

independente. Sua figura passa a ser a de orientador da aprendizagem do aluno 

normalmente isolado, solitário e carente da presença habitual do professor tradicional. 

Esse tutor assume o papel de facilitador e orientador no processo de interação 

professor/aluno. 

A responsabilidade principal do professor é desenvolver conteúdos enquanto a 

do tutor é provocar e orientar os alunos para o maior ganho educacional possível e a de 

ambos provocar desafios no sentido de proporcionar a melhoria crescente da 

aprendizagem. 

É nesse processo que o docente/tutores capacita-se para atender  as 

necessidades discentes e gerar resultados satisfatórios para a instituição em que atua. 

O Regimento da FATEC-PR assegura, como forma de aplicação do princípio de  

gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus órgãos 

colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. Para tanto, foram instituídos 

órgãos colegiados deliberativos superiores com a participação de membros de sua 

comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do corpo docente, 

discente e administrativo. O órgão colegiado da FATEC-PR é o Colegiado de curso, com 

atribuições previstas e determinadas, sendo que nele está previsto a representação dos 

docentes e dos discentes. Especificamente, para os alunos de EAD haverá o acréscimo 

da representação discente no colegiado de curso. Para os tutores, a representação dos 

mesmos será nos colegiados de cursos. 

 
 

9.12 EXPERIÊNCIA DA IES COM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
A FATEC-PR promove uma democratização do ensino superior a distância 

rompendo barreiras sociais, econômicas e culturais promovendo a ampliação dos 

métodos de ensino e reduzindo as barreiras de acesso à cursos superiores. 

O material didático audiovisual a ser disponibilizado para os cursos a modalidade 

a distância possui mais de 60 mil videoaulas interativas, gravadas por autores 

renomados e com experiência na formação de milhares de alunos. A videoaula 

possibilita a recapitulação de conteúdos para melhor assimilação. O material didático 
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desenvolvido é composto por livros que podem ser impressos ou acessados pela 

internet. Os materiais didáticos (audiovisual e escrito), são acessados pelo Portal AVA, 

uma plataforma exclusiva que contempla as necessidades de desenvolvimento e 

autonomia dos estudantes. Esse ambiente virtual possui livros digitais, videoaulas, 

atividades acadêmicas e materiais de apoio que facilitam o processo ensino- 

aprendizagem. Esse material ficará disponível para ser acessado quando o aluno 

necessitar, e sempre será atualizado, caso o estudante não entender alguma matéria ou 

necessitar revisar algum conteúdo sempre poderá acessá-lo, através dos ambientes 

virtuais de ensino os alunos podem realizar reuniões para fazer trabalhos ou para discutir 

dúvidas sobre os estudos. 

A educação a distância dentro dos novos paradigmas, abre-se para discussões, 

das quais o colegiado participa ativamente, à luz das questões trazidas pela nova LDB 

- Leis de Diretrizes e Bases (1996), e fomentadas pelos estudos, desencadeados 

nacionalmente, acerca das diretrizes curriculares, estabelecendo novas abordagens e 

redefinindo o perfil profissional do egresso. 

A IES possui inovações que ao serem monitoradas contribuirão 

significativamente para a melhoria na qualidade da formação do discente. O projeto 

apresenta-se como uma ação compromissada com o planejamento, tendo como direção 

as perspectivas futuras. Calcado nas inovações. 

Esta proposta curricular permite formar profissionais mais humanos, críticos, 

reflexivos, voltados para a comunidade, com competência técnica e científica, capazes 

de desvelar a suas práxis profissionais e de contribuir para transformação na região e 

no país, incluindo em suas competências a responsabilidade e a necessidade social. 

 

9.13 REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 
O Diretório Acadêmico é o órgão de representação do corpo discente. Possui 

estatuto próprio, elaborado e aprovado pelo de acordo com a legislação vigente. O corpo 

discente tem representação garantida no Conselho Superior (CAS), órgão colegiado 

máximo da estrutura organizacional da Faculdade, na forma da legislação vigente, 

disciplinada no Regimento. 

 

 
9.14  AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DISCENTE E A PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

 
Os estudantes dos cursos de graduação são incentivados a participar de 

atividades vinculadas à iniciação científica como bolsistas ou voluntários de projetos de 
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pesquisa e de extensão dos cursos de graduação e de áreas afins, assim como do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid, no caso dos cursos de 

licenciatura. Os trabalhos produzidos pelos alunos serão publicados em anais de 

eventos e/ou na forma de artigos científicos. Além disso, a Instituição disponibilizará e 

viabilizará o acesso rápido a todo conteúdo gerado pela Instituição, como Trabalhos de 

Conclusão de Curso - TCCs da graduação, dissertações e teses. Visando a estimular a 

publicação dos resultados de pesquisas e trabalhos acadêmicos, a Instituição realizará 

a participação em eventos na IES e de âmbito local, nacional ou internacional. Há a 

publicação de anais de todas as edições desse Congresso, objetivando a divulgação 

dos resultados alcançados nos projetos de pesquisa e de extensão. A Instituição, por 

meio dos Centros/cursos, em momentos distintos, realizará mostra de ensino durante a 

Semana Acadêmica dos Centros/cursos, buscando estimular a produção de trabalhos 

de cunho científico e cultural e promover a troca de conhecimentos e de experiências, 

proporcionando a integração de professores, alunos e demais pessoas envolvidas. Além 

desses eventos internos, a Instituição também incentivará que seus alunos apresentem 

suas produções em eventos externos de âmbito local, nacional ou internacional, 

inclusive com apoio financeiro quando a apresentação for em nome do curso/Instituição. 

Ainda, a IES dará apoio na publicação e em encontros e periódicos nacionais e 

internacionais. 

 

9.15 ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DA IES NO AMBIENTE SOCIOECONÔMICO 

 
Com a aplicação dos questionários de avaliação, a FATEC-PR tem possibilitado 

o acompanhamento profissional e a inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

Além disso, a avaliação permite diagnosticar a eficácia dos serviços educacionais 

promovidos pela IES, a adequação das matrizes curriculares, as demandas sociais e 

econômicas regionais e nacional, bem como o acompanhamento de seus egressos no 

mercado de trabalho. Também faz parte das políticas da IES a realização de atividades 

de responsabilidade social e cidadania com feiras, eventos e outras atividades de 

extensão. 

 

 
9.16 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
As inovações consideradas significativas são aquelas que propiciam flexibilidade 

aos componentes curriculares. 
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A FATEC-PR estabelece que no campo da ciência e da tecnologia, a pesquisa 

ocorre mediante a operacionalização de um conjunto de ações e procedimentos 

específicos, dentre eles: 

- incentivo a intercâmbios; 

- capacitação para acesso a portais de pesquisa, nacionais e internacionais; 

- estímulo ao discente interessado em pesquisa e inovação tecnológica; 

- incremento a programas de iniciação cientifica; 

- acompanhamento de editais. 

Os alunos da graduação e pós-graduação serão estimulados a participarem de 

pesquisa. Há editais de pesquisa que são abertos e com dados disponíveis nas diversas 

áreas de formação. Além do estimulo a pesquisa há também a orientação a projetos 

internos e externos de iniciação cientifica, empresas juniores, parcerias com outras 

instituições como estimulo a produção da propriedade intelectual e inovação 

tecnológica, assim estimulando a participação em eventos relacionados a produção 

cientifica e inovação tecnológica. 
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10. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

10.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

 
A estrutura organizacional da FATEC-PR, descrita em seu Regimento e retratada 

no organograma é a que se apresenta na figura a seguir: 

 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

 

DIREÇÃO GERAL 

 

 

DIREÇÃO ACADÊMICA   DIREÇÃO PÓS-GRAD., PESQ. EXT.   DIREÇÃO ADM-FINANC. 

 
 

 

SECRETARIA GERAL 

NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 

COLEGIADO DE CURSO 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO    INST. SUP. EDUCAÇÃO-ISE 

 

 

 

Figura 1. Organograma – FATEC-PR. 

 
 

 
10.2 ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE 

 

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. 

 
A estrutura organizacional da FATEC-PR, conforme disposição regimental 

compreende o conjunto dos seguintes órgãos: 
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[…] 

Artigo 5ºA 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 

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 

[…] (REGIMENTO INTERNO). 

 
 

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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10.3 CONSTITUIÇÃO E E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS FATEC-PR 

10.3.1 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. 

 
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- 
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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; 

− 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 
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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. 

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. 

 

10.3.2 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 
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orçamentária, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração 

Superior; 

− Acompanhar a execução do regime escolar e didático, zelando pela 

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. 

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. 
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10.3.3 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. 

 
10.3.4 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; 
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− 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. 

 
10.3.5 Direção Administrativo-Financeiro 

 
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 

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, 
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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; 

− Substituir a Direção Geral em suas faltas ou impedimentos. 

 
10.3.6 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 
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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 

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. 

 
10.3.7 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 

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; 
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− 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. 

 
10.3.8 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 participará, 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 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. 

 
 

10.3.9 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 
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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. 

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. 

 
 

10.3.10 Integração entre Gestão Administrativa, Órgãos Colegiados e 

Cursos 

 
O Regimento da FATEC-PR assegura como forma de aplicação do princípio de 

gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus órgãos 

colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. 

Para tanto foram instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores com a 

participação de membros de sua comunidade, da comunidade local e da 

representatividade legal do corpo docente, discente e administrativo. 

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de competência 

da mantenedora e da mantida, o que permite e promove, consequentemente, a 

democratização do conhecimento, mediante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
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10.3.11 Participação da Comunidade Universitária nos Órgãos 

Superiores Administrativos e Acadêmicos 

 
A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos está 

garantida no Regimento da Faculdade uma vez que os órgãos colegiados contam com 

a representatividade dos coordenadores de cursos, docentes, servidores técnico- 

administrativos e discentes, além da presença de representante da comunidade. Pelos 

fatos acima expostos também se evidencia a participação da comunidade universitária 

nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos. 

 

10.4 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E 

EMPRESAS 

 
A FATEC-PR, com o firme propósito de estreitar cada vez mais seus laços com 

a comunidade regional, busca tornar-se espaço de produção científica articulada aos 

interesses e necessidades desta comunidade. As formas de relacionamento da 

Faculdade com a comunidade são diversificadas e articuladas à demanda social e ao 

potencial de ação da Instituição. Nos convênios e/ou parcerias com Prefeituras 

Municipais, Hotéis, Associações, Cooperativas, Indústrias, Ministério Público, 

Sindicatos, Hospitais, Escolas e outras instituições locais e regionais as ações podem 

ser verificadas: 

✓ No desenvolvimento de estágio curricular, ou mesmo, não-curricular; 

✓ Nas atividades práticas curriculares (atividades complementares, visitas técnicas 

etc.); 

✓ Na identificação de demandas e problemas da comunidade, em especial, 

àqueles relacionados aos aspectos socioeconômicos regionais; 

✓ Na implantação de programas sociais permanentes que estimulem a qualidade 

de vida da comunidade; 

✓ Na participação em conselhos comunitários, colaborando com a elaboração das 

políticas públicas voltadas para a população; 

✓ Nas parcerias com os consulados para que alunos de graduação e pós- 

graduação possam fazer intervenções na comunidade nacional e internacional; 

✓ No desenvolvimento de atividades de extensão integrando sociedade e 

Instituição de Ensino a partir de ações educacionais e de saúde destinadas às 

populações carentes; 

✓ No incentivo ao trabalho voluntário pela comunidade acadêmica; 

✓ No programa de orientação vocacional e profissional, para acadêmicos e 

estudantes do Ensino Médio. 
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10.5 RELACIONAMENTO MANTENEDORA–MANTIDA 

 
A Entidade Mantenedora é responsável pela FATEC-PR perante as autoridades 

públicas e o público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitados os limites da Lei e do Regimento, a liberdade 

acadêmica do corpo docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos e a sua autonomia didático-científica. 

Compete à Entidade Mantenedora promover as adequadas condições de 

funcionamento da FATEC-PR colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

À Entidade Mantenedora é reservada a administração financeira, contábil e 

patrimonial da FATEC-PR. 

Dependem da aprovação da Entidade Mantenedora: 

✓ O orçamento anual da FATEC-PR e sua alteração; 

✓ A assinatura de convênios, contratos ou acordos; 

✓ A criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas 

vagas iniciais; 

✓ Alterações regimentais. 

Compete à Entidade Mantenedora designar, na forma do Regimento, o Diretor 

Geral, competindo-lhe, ainda, a admissão ou demissão do pessoal docente e técnico 

administrativo. 

Cabe ao Diretor Geral a designação dos ocupantes dos demais cargos ou 

funções de direção, chefia, coordenação ou assessoramento da FATEC-PR. 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

201 

 

 

 

11. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

11.1 AUTOAVALIAÇÃO DA IES 

 
Considerando-se alguns indicativos como parâmetros para a elaboração dos 

processos avaliativos institucionais, a Instituição estabeleceu seus referenciais. Estes 

referenciais estão diretamente relacionados à concepção da Educação Superior, do 

processo formativo e especialmente de avaliação. Tomando-se em consideração que a 

educação superior deverá responder aos desafios da atualidade. 

 
11.1.1 Acompanhamento e Avaliação do Desempenho Institucional 

 
A avaliação institucional da FATEC-PR é um processo de aferição da proposta 

pedagógica dos cursos oferecidos pela instituição para: 

✓ Promover um processo contínuo visando o aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico; 

✓ Constituir um processo sistemático de prestação de contas à sociedade; 

✓ Constituir instrumento de planejamento e gestão da Faculdade. 

A avaliação deve acontecer interna e externamente. A avaliação interna será 

regida por normas constantes no programa de avaliação institucional da FATEC-PR e a 

avaliação externa será realizada pelo Ministério da Educação (MEC) através da 

Avaliação Institucional e Avaliação dos Cursos. 

 
11.1.2 Princípios e Diretrizes 

 
A FATEC-PR configura-se no sentido de ser uma instituição de ensino superior 

em busca do aperfeiçoamento continuado de suas ações. Por isso, assume o 

compromisso de levar em consideração as peculiaridades da região onde se encontra 

quanto às diversas formas de organização econômica da produção, quanto à cultura da 

população, quanto à estrutura demográfica etc. Em vista disso, vai adotar a avaliação 

institucional como processo gerador de indicadores que permitirão a revisão de ações e 

o redirecionamento de estratégias de atuação. 
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O processo é um instrumento de planejamento e gestão institucional, sendo o 

mecanismo de acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e o processo 

sistemático de informações à sociedade. Fundamenta-se nos seguintes princípios: 

✓ Conscientização e comprometimento de todos os segmentos envolvidos no 

processo de avaliação; 

✓ Reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos 

critérios a serem adotados; 

✓ Participação dos segmentos da comunidade acadêmica na execução e 

implementação do projeto ou medidas para melhorar o desempenho 

institucional. 

O objetivo inicial da avaliação institucional é acompanhar o processo de 

implantação da FATEC-PR e depois rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e 

sociopolítico dos cursos, para garantir a melhoria da qualidade e a pertinência das 

atividades desenvolvidas. Os objetivos específicos resumem-se em: 

✓ Promover a autoavaliação da FATEC-PR a fim de garantir a qualidade do 

trabalho acadêmico e prestar contas à sociedade da consonância das ações 

acadêmicas com as demandas científicas e sociais da atualidade; 

✓ Tornar conhecido por todos - o modo de realização e integração entre as funções 

de ensino, pesquisa e extensão; 

✓ Comprometer-se com a sociedade, apresentando as diretrizes dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos oferecidos permitindo a reformulação de ações 

acadêmicas; 

✓ Refletir e analisar os objetivos, ações e produtos da educação superior, tendo 

em vista o momento histórico e as modificações estruturais da sociedade 

brasileira; 

✓ Estudar, propor e implementar mudanças no cotidiano das atividades 

acadêmicas e de gestão, permitindo a formulação de projetos institucionais 

legitimados e relevantes. 

Nessa perspectiva, a avaliação institucional da FATEC-PR pretende atingir o 

autoconhecimento e a partir dele, saber tomar decisões. O autoconhecimento vai 

garantir a identificação dos pontos fortes e fracos, as vantagens, as potencialidades e 

as dificuldades, gerando, assim, um processo de reflexão sobre as causas das situações 

positivas e das negativas, e podendo assumir a direção efetiva da gestão político- 

acadêmico-científica da Faculdade como um todo. 

Diagnosticar as estratégias bem-sucedidas vai permitir o direcionamento das 

decisões, procurando disseminá-las, generalizando o sucesso. Já as ações que 
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apresentarem resultados insatisfatórios serão modificadas, na tentativa de se buscar 

alternativas para que sejam encontrados novos caminhos. 

A FATEC-PR pretende desencadear um processo global de avaliação 

institucional que envolva a participação de todos os seus segmentos e em consonância 

com as diretrizes curriculares dos cursos que ministra e os manuais de avaliação das 

condições de ensino do Ministério da Educação. 

O modelo de avaliação institucional vai, com a prática, sofrendo as adequações 

que se fizerem necessárias, de acordo com a realidade. A avaliação, assim, passa a ser 

entendida como um processo sistemático e permanente que possibilita angariar 

informação referente ao objeto avaliado com a finalidade de contrastá-lo com um marco 

de referência e, a partir disso, emitir juízo de valor e propor opções para melhorar o 

referido objeto. 

O enfoque dado à avaliação ultrapassa a posição supostamente científica e 

meramente voltada para a coleta de informação e passa a envolver aspectos humanos, 

políticos, socioculturais e contextuais. Por isso, a negociação torna-se o elemento crucial 

de integração. 

Em vista disso, levam-se em consideração as percepções, preocupações, 

construções e valores dos interessados na avaliação. Consideram-se, destarte, a 

dignidade, integridade e privacidade dos envolvidos, com a finalidade de buscar intensa 

participação deles na elaboração de metodologias de abordagens. Nesse sentido, a 

avaliação responsiva, mais voltada para os participantes, é a que melhor se ajusta à 

filosofia da FATEC-PR. Para que haja legitimidade, é necessário que haja um acordo da 

comunidade acadêmica, no que se refere à institucionalização do processo de avaliação 

e aos seus critérios. Participação passa a ser entendida como atuação de todos os 

esforços e experiências que possam ocorrer no processo global de avaliação 

institucional. Não punição/premiação visa à troca do conceito de procura pelo autor do 

erro, pela atitude de identificar o erro e corrigi-lo. Compromisso significa empenho 

individual e coletivo para promover a melhoria da FATEC-PR, finalmente, por princípios 

de continuidade e sistematização da avaliação, entendem-se as formas de garantir a 

instauração do processo de reflexão e a redefinição constante de objetivos e metas a 

serem alcançados. 

 

 
11.2 AUTOAVALIAÇÃO: METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS 

 
A avaliação das instituições de educação superior, segundo a CONAES - 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – tem caráter formativo e visa 



ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 

204 

 

 

o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um 

todo. Tal ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda a 

comunidade interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do entorno 

institucional. Nestes casos, a instituição constrói, aos poucos, uma cultura de avaliação 

que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua missão e 

finalidades acadêmica e social. 

A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 

administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e 

potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. A avaliação 

interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FATEC-PR foi instituída com a 

atribuição de conduzir o processo de avaliação interna, através de um trabalho 

sistemático que atenda aos princípios de gestão integrada, desenvolvendo ações 

articuladas com os Coordenadores Gestores de Cursos, Órgãos de Apoio e Direção, 

garantindo dessa forma, o processo de construção participativa. Sua criação obedece 

ao que está previsto no art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), regulamentada pela 

Portaria MEC 2.051, de 9 de julho de 2004, em seu artigo 7º. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se na necessidade de promover 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, 

o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e 

social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais. 

A avaliação está organizada em dez dimensões: 

1ª DIMENSÃO: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2ª DIMENSÃO: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e 

respectivas normas de operacionalização; 

3ª DIMENSÃO: A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere a sua contribuição em relação à inclusão social, a defesa do meio 

ambiente, da melhoria cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

4ª DIMENSÃO: Comunicação com a sociedade; 
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5ª DIMENSÃO: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico 

administrativo, seu aperfeiçoamento profissional e suas condições de trabalho; 

6ª DIMENSÃO: 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; 

7ª DIMENSÃO: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

8ª DIMENSÃO: Planejamento e avaliação, especialmente, em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional; 

9ª DIMENSÃO: Políticas de atendimento a estudantes e egressos; 

10ª DIMENSÃO: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

11.3  EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL A PARTIR DOS PROCESSOS DE 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
O processo de realização da autoavaliação da IES consiste, em sua essência, 

apresentar os dados que possam ser utilizados como subsídios para o aperfeiçoamento 

e melhorias da Instituição, a partir da participação voluntária da comunidade acadêmica 

interna e externa, onde a sociedade civil que a constitui. Ela é a parte constituinte do 

instrumento de gestão e do planejamento institucional que permite os ajustes 

necessários, rumo a qualidade dos processos administrativos, acadêmicos e de sua 

função social. 

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) desempenha como papel principal a 

condução dos processos de autoavaliação, conforme previsto no SINAES. Na FATEC- 

PR é um órgão que atua com autonomia aos demais órgãos como: Diretorias, Conselhos 

e Colegiados, tendo como objetivo planejar e executar a autoavaliação institucional, bem 

como divulgar e discutir os resultados obtidos, além de fazer propostas de melhorias. 

Ao final de cada processo avaliativo, a CPA se reúne com a Diretoria e a 

Coordenação de cursos para discutir os resultados, recomendar melhorias e 

acompanhar o cumprimento das metas traçadas. 

 

 
11.4 PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
A FATEC-PR se preocupa em realizar a avaliação institucional como um 

processo contínuo e sistemático, previsto em seu Programa de Avaliação Institucional e 
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os resultados das avaliações, às quais a instituição será submetida, são avaliados e 

analisados. A articulação entre a interpretação dos resultados das avaliações realizadas 

pelo MEC e os da autoavaliação ocorre nos órgãos colegiados, onde os relatórios das 

diferentes avaliações são discutidos. O objetivo é o redirecionamento das ações a serem 

implementadas, em cada curso e/ou setor da Faculdade, para o atendimento das 

necessidades evidenciadas, na busca da excelência das atividades-fim. O processo de 

autoavaliação terá seu início com a formalização da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), prevista no art. 11 da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. A Instituição 

orientando-se pela legislação em questão e, instituirá sua CPA, com vistas não somente 

a atender ao exigido pelo Ministério da Educação (MEC), mas, principalmente, com o 

objetivo de consolidar a Avaliação Institucional. Esta comissão tem como prerrogativa 

atuar com autonomia em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados existentes 

na Instituição, devendo coordenar os processos internos de avaliação da Instituição e o 

de sistematização e prestação das informações solicitadas pelo INEP. A sua forma de 

composição, duração do mandato de seus membros, dinâmica de funcionamento e 

especificação de atribuições da CPA serão objeto de regulamentação própria, 

observando-se as seguintes diretrizes: 

- Necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

(docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da sociedade civil 

organizada, ficando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um 

dos segmentos representados; 

- Ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 
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Figura 2. Instrumento de Avaliação Institucional Externa do Sinaes 
Fonte: Internet. 

 

 

Além desse processo avaliativo interno, há também, as avaliações externas em 

que a IES se submete, como é o caso do Enade. Tal avaliação é realizada anualmente 

pelo Ministério da Educação, com definição de três grandes áreas do conhecimento e 

com realização trienal por área. 

 

11.5  AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

ACADÊMICA 

 
As formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa, 

incluem a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. A participação da 

comunidade acadêmica na autoavaliação se dá, quer seja como membro direto da 

Comissão Próprio de Avaliação - CPA, ou por meio de participação em reuniões, 

palestras ou preenchimento de questionários avaliativos. As avaliações são preenchidas 

por docentes, técnicos administrativos, coordenações de cursos e discentes. 

A Avaliação Institucional é entendida pela FATEC-PR como um processo de 

contínuo aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, do planejamento da gestão da 

Instituição e de prestação de contas à sociedade. Em função disso, é política da 
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Instituição: amparar suas decisões estratégicas e táticas no resultado da avaliação 

institucional levada a efeito pela própria IES e pelos órgãos competentes do MEC. 

A CPA possui um representante de cada segmento acadêmico: um professor 

(seu coordenador), um técnico-administrativo, um aluno. Além desses um representante 

da Comunidade. 

A CPA tem adotado os seguintes procedimentos: 

✓ Reuniões periódicas da própria CPA; 

✓ Operacionalização das etapas: sensibilização interna, aplicação de questionários 

(on-line), análise dos resultados, interpretação dos resultados e sua divulgação 

a toda comunidade acadêmica (por meio de murais, de reuniões, do site da 

Instituição), estímulo e acompanhamento da elaboração e operacionalização do 

plano de melhorias, elaboração do relatório final. 

 

11.6 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
A Avaliação busca a conjugação dos benefícios da avaliação qualitativa com os 

da abordagem quantitativa, por intermédio da consullta e análise de dados secundários 

existentes na instituição. Serão, portanto, utilizados documentos e informações que 

possam corroborar, ou permitam comparar e ou ampliar as conclusões/inferências 

obtidas na abordagem qualitativa. 

Os dados secundários considerados na análise dizem respeito aos indicadores 

quantitativos disponíveis sobre o perfil da instituição, nas dimensões de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão, tais como: número de publicações nacionais e 

internacionais, premiações, horas dedicadas à pesquisa, conceito Capes, número de 

alunos matriculados, retenção/evasão, participação em eventos, cursos e treinamentos, 

número de servidores, custos administrativos, dentre outros. 

A abordagem qualitativa pressupõe a utilização de técnicas e instrumentos que 

darão informações mais profundas e úteis à avaliação, bem como facilitará uma maior 

participação de indivíduos envolvidos, tornando o próprio ato de avaliar um momento 

intencionalmente pedagógico e de potencialização dos recursos humanos. 

 

11.7 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 
O atual processo de autoavaliação teve seu início com a formalização da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), prevista no art. 11 da Lei n. 10.861, de 14 de 

abril de 2004. A Instituição orientando-se pela legislação em questão, instituiu sua CPA, 

com vistas não somente a atender ao exigido pelo Ministério da Educação (MEC), mas, 

principalmente, com o objetivo de consolidar a Avaliação Institucional. 
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Esta comissão tem como prerrogativa atuar com autonomia em relação aos conselhos 

e demais órgãos colegiados existentes na Instituição, devendo coordenar os processos 

internos de avaliação da Instituição e o de sistematização e prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. 

A CPA atua com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior. Sendo que suas atividades de avaliação 

serão realizadas devendo contemplar a análise global e integrada do conjunto de 

dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais da instituição de educação superior. 

 
11.7.1 Segmentos, Composição e Membros da CPA 

 
A sua forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a 

dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA são objeto de 

regulamentação própria da comissão, observando-se as seguintes diretrizes: 

I - necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

(docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da sociedade civil 

organizada, ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de qualquer um 

dos segmentos representados; 

II - ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 

De maneira geral, a Avaliação Institucional é a oportunidade única para redefinir 

ou reafirmar seus valores, potencializando as condições necessárias para construir uma 

melhor qualidade na Instituição. Ela deve ser contínua, interativa, proativa e global. Seus 

resultados devem fornecer subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, 

programas e projetos, e devem orientar a tomada de decisão. Cabendo à Instituição 

transformar seus resultados em ações, valorizando a participação dos atores-sujeito no 

processo de Avaliação Institucional. 

A avaliação é, para a FATEC-PR, um processo global no qual é analisado 

internamente o que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, 

administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las 

com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e 

equívocos, a fim de evitá-los no futuro. 

 

 
11.8 FORMAS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE CURSOS 

 
A avaliação de uma instituição educativa tem como função a produção de 
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conhecimento que subsidie o aperfeiçoamento de práticas e favoreça a construção e 
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consolidação de um sentido comum de universidade. Possibilita também que a 

comunidade universitária tome consciência do projeto pedagógico desenvolvido em seu 

cotidiano e tome decisões que venham reafirmar sua identidade social. 

Para tanto, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES - 

Lei 10861/04) propõe integrada à Autoavaliação Institucional o desenvolvimento da 

Avaliação de Curso, com o propósito de apreender “a qualidade do curso no contexto 

da realidade institucional no sentido de formar cidadãos conscientes e profissionais 

responsáveis e capazes de realizar transformações sociais”. 

A Avaliação de Curso proposta neste contexto supõe três Categorias de análise 

que permitam a instituição e cada curso identificar: 

a) a organização didático-pedagógica proposta e implantada pela Instituição bem como 

os resultados e efeitos produzidos junto aos alunos; 

b) o perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a gestão acadêmica e 

administrativa praticada pela Instituição, tendo em vista os princípios definidos no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 

c) as instalações físicas que suportam as ações pedagógicas previstas nos Planos 

Acadêmicos e sua coerência com propostas anunciadas no PDI e PPI. 

Para a análise dessas categorias o CONAES/INEP7 define um conjunto de 

indicadores e critérios de desejabilidade, que integramos numa proposta metodológica 

de Avaliação de Curso que atenda as especificidades de cada curso e os princípios 

gerais definidos no PDI e PPI. 

 
11.8.1 Função da CPA nesse processo 

 
A função da Comissão Própria de Avaliação (CPA) é subsidiar coordenadores de 

cursos na elaboração do plano de avaliação de cursos, de forma que estejam integrados 

e articulados com a avaliação institucional, como preconizam as diretrizes estabelecidas 

pelo CONAES/INEP. 

Fundamentalmente a orientação a ser oferecida pela CPA visa assegurar: 

que as avaliações dos cursos da Instituição mantenham coerência com as políticas 

institucionais descritas no PDI e no PPI. Para tanto, a CPA oferecerá elementos 

concretizados em manuais, assessoria técnica e orientações para produção de 

instrumentos de coleta, que permitam aos coordenadores de cursos elaborarem o Plano 

de Avaliação de Curso de sua Unidade Acadêmica. 
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11.9  AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÕES EXTERNAS: ANÁLISE E 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
A Avaliação envolve todos componentes da comunidade acadêmica: direção, 

coordenação, corpo docente e discente, funcionários técnico-administrativos. O seu 

objetivo é diagnosticar a realidade da Instituição, discuti-la com todos e planejar 

melhorias. Todas essas fases são registradas e arquivadas para resguardar a série 

histórica das avaliações. 

A divulgação dos resultados é realizada por meio de: 

- banners e cartazes afixados nos murais da faculdade; 

- atuação direta dos integrantes da CPA; 

- boletins informativos da CPA, publicado em sua página no portal da IES; 

- adesivos afixados em cada conquista feita pela CPA. 

 

 
11.10 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 
O relatório de autoavaliação institucional é elaborado de forma coletiva, com a 

presença de todos os membros da CPA. As avaliações institucionais são aplicadas duas 

vezes ao ano, após a coleta dos dados, as avaliações são tabuladas e em seguida é 

feito os relatórios deste período demonstrando os resultados, as análises, reflexões e 

proposições. Todos os membros da CPA analisam os relatórios produzidos e com base 

nas fragilidades são elaborados os planos de ação a curto, médio e longo prazo. Todos 

os resultados são compartilhados entre os coordenadores, professores, alunos e a 

comunidade e são discutidos nas reuniões do NDE, dos colegiados de cursos, de 

representante discentes, em reuniões com o corpo técnico administrativo e divulgados 

internamente na faculdade e também no site. 

 

 
11.11 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 
A Avaliação envolve todos componentes da comunidade acadêmica: direção, 

coordenação, corpo docente e discente, funcionários técnico-administrativos. O seu 

objetivo é diagnosticar a realidade da Instituição, discuti-la com todos e planejar 

melhorias. Todas essas fases são registradas e arquivadas para resguardar a série 

histórica das avaliações. 
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12. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES 

ACADÊMICAS 
 

 

 

12.1 POLÍTICAS PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 
✓ No sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura a 

FATEC-PR estabelece as seguintes diretrizes: 

✓ Implementar uma infraestrutura organizacional moderna, com vistas à qualidade de 

vida e do trabalho no âmbito interno, incluindo oatendimento a portadores de 

necessidades especiais; 

✓ Criar e assegurar as condições de infraestrutura física, deequipamentos, 

laboratórios, biblioteca especializada, serviços informacionais que assegurem e 

garantam o desenvolvimentosistemático, harmônico e permanente dos 

programas de pós-graduação; 

✓ Dimensionar o espaço físico adequadamente considerando-se o número de 

usuários e o tipo de atividade desenvolvida; 

✓ Garantir o isolamento de ruídos externos e boa audição interna com ouso de 

equipamentos proporcionando condições acústicas adequadas; 

✓ Implementar as condições de luminosidade e ventilação adequadas às 

necessidades climáticas locais; 

✓ Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar 

condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários; 

✓ Manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades garantindo 

para isso pessoal habilitado; 

✓ Garantir o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo; 

✓ Assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e depropriedade 

contando com pessoal habilitado; 

✓ Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às 

necessidades; 

✓ Garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dosequipamentos. 
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12.2 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
As instalações administrativas existentes atendem às necessidades 

institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, plano de 

avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial e a 

proposição dos recursos tecnológicos diferenciados. 

 
 

12.3 SALAS DE AULA 

 
As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando a sua 

adequação às atividades, a acessibilidade, plano de avaliação periódica dos espaços e 

de gerenciamento da manutenção patrimonial, e a proposição de recursos tecnológicos 

diferenciados. 

 

12.4 AUDITÓRIO 

 
O(s) auditório(s) atende(m) às necessidades institucionais, considerando a 

acessibilidade, o conforto, o isolamento e a qualidade acústica e, em pelo menos um 

auditório, a existência de recursos tecnológicos multimídia, incluindo-se a 

disponibilidade de conexão à internet e de equipamentos para videoconferência. 

 

12.5 SALA DE PROFESSORES 

 
As salas de professores atendem às necessidades institucionais, considerando 

a sua adequação às atividades, a acessibilidade, plano de avaliação periódica dos 

espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, e a proposição de recursos 

tecnológicos diferenciados. 

 

12.6 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 
Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 

institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, plano de 

avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, e a 

possibilidade de implementação de variadas formas de atendimento. 
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12.7 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DESTINADA À CPA 

 
A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades 

institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições 

físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os recursos 

tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de 

autoavaliação e recursos ou processos inovadores. 

 
 

12.8 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

 
Todas as necessidades institucionais são plenamente atendidas pelos espaços 

de convivência e de alimentação, pois são adequados e com acessibilidade, possuem 

dimensão necessária para integração entre os membros da comunidade acadêmica, 

tem seus espaços frequentemente avaliados e presta variados serviços e adequados. 

 

12.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 
As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais, considerando 

a sua adequação às atividades, as condições de limpeza e segurança, a acessibilidade, 

o plano de avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção 

patrimonial, e a existência de banheiros familiares e fraldários. 

 

12.10 ESTRUTURA DOS POLOS EAD 

 
O Polo deverá contar, minimamente, com a estrutura de: 

- recepção/secretaria; 

- sala de aula; 

- laboratório de informática; 

- laboratórios especializados de acordo com a oferta de cursos; 

- biblioteca (acervo); 

- espaço para estudos em grupo e estudos individuais; 

- sala para atendimento de coordenação; 

- sala para atendimento de tutoria; 

- banheiros masculino e feminino; 

- banheiro PNE; 

- área de convivência; 

- acessibilidade (de acordo com a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e com a 

NBR 9050/2004); 
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- laudo do Corpo de Bombeiros; 

- alvará de funcionamento. 

 
 

Estrutura de pessoal: 

Obrigatoriamente, o polo deverá possuir: 

- tutor presencial; 

- coordenador de polo; 

- equipe Técnico-administrativa. 

 
 

Infraestrutura tecnológica 

Atenta às novidades tecnológicas ligadas ao ensino a distância, a IES utiliza sistemas e 

tecnologias de ponta, investindo continuamente em equipamentos e pessoal qualificado 

para dar ao aluno o suporte necessário para garantir a qualidade do ensino, do material 

didático e do atendimento. 

 
 

12.11 POLÍTICAS PARA OS LABORATÓRIOS 

 
A FATEC-PR entende que deve acompanhar as necessidades de atendimento 

da área acadêmica e administrativa oferecendo espaço físico destinado aos 

laboratórios. Estes devem atender plenamente as necessidades dos cursos 

qualificando o atendimento aos seus professores e alunos. 

As principais políticas para os laboratórios se referem a: 

✓ Atender totalmente as necessidades de atividades práticas de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas na Instituição; 

✓ Equipar os laboratórios, de modo a possibilitar sua modernização e efetivo 

funcionamento; 

✓ Assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do material 

de consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos trabalhos nos 

laboratórios; 

✓ Assegurar condições adequadas de iluminação, ventilação, instalações 

hidráulicas e elétricas e limpeza; 

✓ Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, adequação 

e atualização; 

✓ Manter mobiliário adequado e suficiente para arquivo, guarda e exposição de 

material de consumo, reagentes, vidrarias e equipamentos em geral; 

✓ Estabelecer normas e prover equipamentos de segurança mantendo-osem 

plenas condições de funcionamento; 
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✓ Contratar e qualificar pessoal técnico em quantidade suficiente paraexecutar as 

atividades laboratoriais; 

✓ Destinar de 2% a 8% de sua receita líquida auferida para a atualização do seu 

acervo bibliográfico e das instalações de laboratório. 

 

12.12 POLÍTICA DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO 

 
As instalações e equipamentos da FATEC-PR se destinarão ao atendimento das 

necessidades e peculiaridades de cada curso, tendo em vista a garantia da qualidade 

de ensino e a formação de profissional apto a inserir-se no mercado, buscando 

desenvolver um ensino permeado pela ação-reflexão-ação, promotor da autonomia e 

que ofereça oportunidade de se vivenciar uma prática calcada no manuseio de recursos 

tecnológico-experimental atualizados. A aquisição e futuras expansões das instalações, 

de equipamentos e material experimental, serão feitos, na medida em que se fizer 

necessário, ao longo dos cursos. 

 

12.13 INSTALAÇÕES GERAIS 

12.13.1 Espaço Físico 

 
O quadro a seguir apresenta a distribuição das instalações físicas incluindo salas 

de aula, instalações para docentes, área de alimentação, laboratórios, biblioteca, 

auditório e instalações sanitárias. 

 
 

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 
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73,93 Hall Principal 

39,08 Laboratório Multidisciplinar I 

55,53 Laboratório Multidisciplinar II 

60,00 Laboratório Multidisciplinar III 

60,00 Laboratório de informática e Redes 

136,66 Biblioteca 

120,00 Sala de aula 01 

39,00 Sala de aula 02 

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 

106,00 Sala de aula 19 

79,04 Sala de aula 20 

79,90 Sala de aula 21 

79,90 Sala de aula 22 

53,00 Sala de aula 23 

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) 
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12,08 Almoxarifado (Núcleo de Materiais e Patrimônio) 

82,2 Cantina e Área Coberta de Convivência 

 Quadra Poliesportiva 

 Área de Convivência 

Tabela 18. Instalações Gerais. 

 
 
 

As salas de aula e as demais instalações acadêmicas são adequadas às 

atividades a que se destinam apresentando condições de salubridade, espaço 

suficiente, boa iluminação, sendo ainda ventiladas e com boa acústica. As instalações 

administrativas foram planejadas para este fim, estando, portanto arquitetonicamente 

apropriadas. 

Os docentes dispõem de salas de reuniões e gabinetes de trabalho, devidamente 

equipados, assim como existem, também, instalações para as coordenações dos 

cursos. As Instalações sanitárias são adequadas no que diz respeito à quantidade e 

condições de limpeza e manutenção. 

 

 
12.14 PLANO DE EXPANSÃO FÍSICA 

 
A perspectiva de expansão das vagas, a partir do aumento no número de alunos 

dos cursos implantados e nos que virão a ser implantados aponta para uma expansão 

no quadro das salas de aula e áreas de apoio durante a vigência do PDI da forma como 

aparece no quadro a seguir: 
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 2018 2019 2020 2021 2022 

Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) Quant. Área (m²) 

 
Área de Convivência 

 
2 

 
82,2 

 
2 

 
82,2 

 
82,2 

 
98,24 

 
114,28 

 
130,32 

 
146,36 

 
162,4 

Auditório 1 82,5 1 82,5 82,5 98,8 115,1 131,4 147,7 164 

Biblioteca 1 172 1 172 172 206,2 240,4 274,6 308,8 343 

Diretoria 1 15 1 20 1 20 1 20 1 20 

Tesouraria 1 6 1 6 1 6 1 15 1 15 

Apoio 

Psicopedagógico 

 
1 

 
13,5 

 
1 

 
13,5 

 
1 

 
13,5 

 
1 

 
13,5 

 
1 

 
13,5 

Secretária 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

 
Laboratório de 

Informática 

 
1 

 
60 

 
1 

 
60 

 
1 

 
60 

 
2 

 
120 

 
2 

 
120 

 
NDE - Núcleo 

Docente 

Estruturante 

 
 

1 

 
 

17 

 
 

1 

 
 

17 

 
 

1 

 
 

17 

 
 

1 

 
 

17 

 
 

1 

 
 

17 

Sala de 

Coordenação 

 
1 

 
30 

 
1 

 
30 

 
30 

 
35,8 

 
41,6 

 
47,4 

 
53,2 

 
59 

 
Sala de 

Docentes/Tutores 

 
1 

 
93 

 
1 

 
93 

 
1 

 
93 

 
93 

 
111,4 

 
129,8 

 
148,2 

 
Banheiro dos 

Professores 

 
1 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
10 

 
1 

 
10 

 
1 

 
10 

Banheiro Alunos 4 71,05 3 71,05 3 71,05 3 71,05 4 100 

 
 

Banheiro – 

portadores de 

necessidades 

especiais 

 
 

 
1 

 
 

 
9,5 

 
 

 
1 

 
 

 
9,5 

 
 

 
1 

 
 

 
9,5 

 
 

 
2 

 
 

 
30 

 
 

 
2 

 
 

 
30 

Banheiro 

Administrativo 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
Lanchonete 

(Cantina) 

 
1 

 
18,3 

 
2 

 
36,6 

 
2 

 
36,6 

 
2 

 
36,6 

 
2 

 
36,6 
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12.15 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 
O Sistema de Segurança atuará no sentido de garantir a prevalência das normas 

de segurança no que se refere às suas atribuições de prevenção e segurança às 

pessoas. Quanto à segurança patrimonial a Instituição dispõe de corpo próprio de 

vigilantes que garante este serviço e assegura a guarda da estrutura patrimonial 

(prédios, móveis, equipamentos). 

 
 

12.16 EQUIPAMENTOS 

12.16.1 Acesso dos docentes, técnicos e alunos aos equipamentos de 

informática e aos recursos audiovisuais e multimídia 

 
Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios, a FATEC-PR estabeleceu o conjunto de orientações abaixo 

enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer norma funcionar tem de haver bom 

senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como de quem as aplica. 

Esperamos, portanto que de ambas as partes exista compreensão e ajuda mútua. A 

manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios de ensino de 

graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por funcionários dos próprios 

cursos ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas funções. 

A coordenação da manutenção e conservação das instalações fica a cargo dos 

coordenadores das subáreas didáticas dos cursos. Haverá supervisores para cada 

laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos pela administração. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. Os procedimentos de 

manutenção incluem as atividades de: 

✓ Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo 

de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

✓ As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade 

da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho; 

✓ As reformas necessárias à implementação de novas atividades; 

✓ As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade das 

atividades; 

✓ Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes; 
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de alta ou altíssima probabilidade. 

 

12.16.2 Recursos Audiovisuais e Multimídia 

 
O quadro abaixo indica a Infra- estrutura de apoio pedagógico existente e sua 

evolução durante a vigência do PDI. 

 

 

Tipo de Equipamento 
Período 

2018 2019 2020 2021 2022 

Computadores 116 116 132 137 145 

Projetores 17 17 25 28 32 

Televisores 5 5 5 5 5 

TOTAL 138 138 162 170 182 

 
 

12.17 SETOR DE INFORMÁTICA 

 
O apoio à comunidade científica, nas suas várias vertentes, é orientado pelas 

prioridades de uma política científica e tecnológica institucional que visa vencer o atraso 

científico, expandir a produção científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

no seu âmbito de atuação. 

A FATEC-PR contará com um setor de Informática formado por uma equipe de 

profissionais atuando em duas áreas distintas: teleprocessamento e desenvolvimento. 

Este setor terá por missão coordenar e gerenciar a rede de comunicação de dados e 

desenvolver projetos no campo da Informação e Comunicação em suas áreas de 

atuação e, ainda, articulados com outras áreas. O setor de Informática terá dentre suas 

funções: 

Gerenciar os serviços disponibilizados pela rede de comunicação de dados; 

Promover e manter um ambiente seguro para os serviços computacionais; 

Gerenciar e desenvolver projetos utilizando recursos da Internet; 

Orientar e assessorar projetos e a utilização de recursos computacionais. 

A sala de apoio de informática atende plenamente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

equipamentos, normas de segurança, espaço físico, acesso à internet, atualização de 

software, acessibilidade digital, acessibilidade física, condições ergonômicas, serviços, 

suporte e plano de atualização. 
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12.17.1 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

 

 

“A INSTITUIÇÃO POSSUI UM “PROGRAMA DE USO PEDAGÓGICO DA TIC”. 

 

 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação (TICs) são previstos 

no processo de ensino-aprendizagem e permitem executar o projeto pedagógico do 

curso. A FATEC-PR prevê a utilização de recursos didáticos constituídos por diferentes 

mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, tais como ambientes virtuais e suas 

ferramentas, redes sociais e suas ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, 

tecnologias de telefonia, TV convencional, programas específicos de computadores 

(softwares), objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados em suportes 

tradicionais (livros) ou em suportes eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre 

outros. Para isso a IES criou o Programa de uso pedagógico das TICs. 

Para os cursos previstos, propõe-se a utilização do Portal AVA, onde todo o 

processo de ensino- aprendizagem é realizado com base no material didático (livros e 

videoaulas) e com o suporte por meio da própria plataforma. 

O PDF do livro estará disponível para download e as videoaulas serão assistidas 

no próprio computador do aluno (vídeo streaming). Para proporcionar a interação e 

aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, é no AVA da FATEC-PR que ocorrem 

processos de comunicação, orientação, avaliação, entre outros aspectos para o 

desenvolvimento do curso. 

Os contatos realizados entre tutores, alunos e atendentes são realizados 

utilizando tecnologia de informação e comunicação, das seguintes formas: 

a) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

b) E-mail; 

c) Telefone; 

d) O contato de apoio pode também ser realizado através do envio de materiais 

de apoio ao aluno pelos serviços de correio, dependendo das dificuldades do 

acesso à internet, e; 

e) Presencialmente, nos horários de atendimento divulgados pela FATEC-PR e 

seus POLOS. 

 

 

12.17.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 
A tecnologia da educação a distância da Fatec-PR foi desenvolvida para que 

diferentes pessoas tenham acesso à uma educação de qualidade, primando pela 

eficiência no processo de aprendizagem e suporte acadêmico contínuo. A IES, 

disponibiliza o Portal AVA, onde todo o processo de ensino-aprendizagem é realizado 



223 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

plataforma. É a ferramenta mais eficiente para a transmissão de conteúdo online, pois 

possui recursos que possibilitam a integração de materiais dos professores, com 

interface intuitiva, versátil e que possibilita o acesso aos livros digitais e videoaulas por 

computadores e diferentes dispositivos móveis. As videoaulas possibilitam a 

recapitulação de conteúdos para melhor assimilação. Esse ambiente virtual possui livros 

digitais, videoaulas, atividades acadêmicas e materiais de apoio que facilitam o processo 

ensino-aprendizagem. A sala de aula virtual onde o discente tem a possibilidade de 

acompanhar todas as atividades do curso, conteúdos, fóruns de discussão e tirar 

dúvidas via mensagem pela internet de uma forma prática e dinâmica. Plataforma segura 

onde o aluno terá acesso com o uso de um login e senha pessoal que pode ser acessada 

em qualquer computador, tablete ou celular com internet. 

Estrutura dinâmica para apoio pedagógico, apresentando ferramentas de 

interação onde permite relações assíncronas e síncronas entre discentes e 

docentes/tutor: 

- Glossário: recurso para criação inserção de novos termos, onde o discente 

poderá estar compartilhando conhecimento com a turma e com os docentes/tutores; 

- Fórum: recurso utilizado para que os discentes possam discutir um 

determinado conteúdo ou atividade, apresentando suas dúvidas ao tema abordado. 

- chat: canal de comunicação instantânea entre discentes em momentos 

previamente agendados pelo tutor; 

- e-mail: ferramenta de comunicação para envio e recepção de mensagens entre 

discente e docente; 

- wiki: permite que os participantes adicionem e alterem uma coleção de páginas 

da web; pode ser colaborativo (nesse caso, todos podem editá-lo), ou individual (só o 

responsável pelo wiki pode editá-lo); 

- questionário: permite que o professor crie e configure testes de múltipla escolha 

e outros tipos de questões. Cada participação é verificada automaticamente informando 

a resposta corretas, sendo que o docente pode escolher dar feedback e/ou mostrar as 

respostas certas; 

- tarefa: permite ao professor especificar um trabalho a ser feito online ou 

presencial, que pode ser avaliado. 
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com base no material didático (livros e videoaulas) e com o suporte por meio da própria 
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didático (logística) 

 
O grande desafio na elaboração do material didático-pedagógico reside no fato 

de se estruturar um material pedagógico que tenha como objetivo ultrapassar o já 

conhecido binômio, expositivo descritivo e motivar o estudante e o professor a 

construírem o conhecimento juntos através da interação nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. É importante, neste contexto que os materiais didáticos estejam 

integrados, por se levar em conta o conteúdo e as características do ambiente on-line 

que lhe servirá de suporte, bem como a temática das web/vídeo/conferências a serem 

realizadas. O programa de estudo deve motivar o estudante a utilizar todos os recursos 

disponíveis no curso, que poderão ser acrescidos e melhorados pelo professor formador 

a cada oferta do componente curricular. 

Na base do processo de ensino e aprendizagem, o material disponibilizado on- 

line e/ou através de outras mídias, sempre que houverem recursos disponíveis, figura 

como um canal permanente de comunicação com o educando, permitindo a interação 

entre o professor formador e os estudantes na construção do conhecimento através da 

mediação do AVA. 

Os materiais disponibilizados deverão ser produzidos de acordo com o programa 

e objetivos de cada disciplina, sendo possível a adoção de livro específico para nortear 

os estudos ou a adoção de materiais disponibilizados pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Cada professor ou grupo de professores será responsável pela seleção, 

readequação e definição de quais conteúdos serão mais significativos na sua disciplina 

e os definirão a partir da ementa de cada componente curricular do curso. Os mesmos 

serão disponibilizados no AVA- Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

A Instituição se prepara para receber as matrículas de novos alunos de modo 

que permita a programação logística da realização do pedido, recebimento e separação 

dos materiais, para a consecutiva distribuição dos mesmos ao discente até o primeiro 

dia da execução do termo/módulo. 

O material é produzido sob demanda, de acordo com a necessidade. Os 

professores da IES escolhem os temas a serem abordados baseados em seus PPCs, 

disciplinas e em alguns casos até mesmo os autores, ou seja, tudo baseado no que o 

NDE e o corpo docente avaliaram como critérios para criar e ofertar o curso, após essa 

análise é realizado a diagramação, o acabamento e a disponibilização do material no 

Ambiente Virtual. 

Além de todo este aparato à disposição da IES na agilidade de produção e 

distribuição, o material didático terá um plano de atualização e apoio à produção de 
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12.17.3 Sistema de controle de produção e distribuição de material 
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é que a FATEC-PR se prepara para atender aos futuros alunos com materiais didáticos. 

 
 

 
12.17.4 Serviços 

12.17.4.1 Manutenção, expansão e atualização dos equipamentos e 
das instalações físicas. 

 
Os equipamentos da FATEC-PR foram adquiridos recentemente, e por este 

motivo a instituição está voltada para a otimização do uso e atualização dos mesmos. 

Os responsáveis estarão providenciando a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que 

os laboratórios se tornem obsoletos. Faz parte do plano de expansão e atualização: 

✓ Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar os 

itens de consumo e produtos periodicamente; 

✓ Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e efetuar 

divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

✓ Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas existentes 

na unidade; 

✓ Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de processamento 

de dados e das redes de comunicação de dados; 

✓ Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios 

específicos; 

✓ Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das redes 

de comunicação de dados; 

✓ Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso dos 

equipamentos; 

✓ Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos computacionais 

e dos demais equipamentos. 

 

12.18 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS: 

INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas atendem às 

necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 

acessibilidade, as normas de segurança, o plano de avaliação periódica dos espaços e 

de gerenciamento da manutenção patrimonial, e a existência de recursos tecnológicos 

diferenciados. 
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Os recursos tecnológicos disponibilizados pela IES têm por finalidade otimizar o 

ambiente tecnológico, reestruturando os recursos atualmente disponíveis e indicando 

novas formas de atuação. 

A atualização tecnológica dos recursos dos laboratórios será feita da seguinte 

forma: 

- Por demanda de algum professor do curso, que fará uma proposta por escrito. 

Esta será analisada pelo coordenador do curso e pela diretoria administrativa-financeira; 

- Através do resultado de planejamento de recursos financeiros para os 

laboratórios realizados todo início de ano. 

A utilização da Internet é gratuita e ilimitada para professores e para estudantes. 

 
 

12.20 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

 
Os cursos do EAD da FATEC-PR serão desenvolvidos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Esse ambiente virtual de aprendizagem oferece uma fácil 

navegação, bem como recursos tecnológicos preparados para atender às demandas do 

ensino a distância. Nele, o aluno tem acesso ao cronograma do curso, às orientações 

acadêmico-pedagógicas, ao conteúdo a ser estudado, às ferramentas de interação e às 

áreas onde deve realizar as atividades propostas. Além disso, juntamente com serviços 

de apoio (gestão de hardware, software e de serviços) necessários para garantir 

plenamente a operação e o funcionamento, garantindo determinado nível de serviço, 

segurança de informação e condições de funcionamento aos usuários, a infraestrutura 

tecnológica possui um plano de contingência onde é garantido ao usuário condições de 

funcionamento de 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

12.21 INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE 

A IES apresenta uma infraestrutura de serviços plenamente adequados ao 

atendimento do corpo social envolvido nas atividades de EAD, como, por exemplo, 

alimentação, transportes, comunicação, estacionamento, entre outros. 

A FATEC-PR sedia as salas de professores e tutores responsáveis pelas 

disciplinas do Curso, de onde poderão interagir com os tutores dos polos e com os 

alunos. Essas salas são equipadas com toda a infraestrutura computacional e de 

telecomunicações necessárias ao acompanhamento dos alunos nos polos. Os polos têm 

infraestrutura computacional de telecomunicações equivalente às existentes na FATEC- 

PR para as atividades de coordenação da unidade operativa e tutoria. Além dessa 
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alunos e também com equipamentos para a utilização das mídias necessárias ao curso. 

Além dessa estrutura específica os docentes e tutores têm a seu dispor a 

biblioteca, com um número considerável de equipamentos com acesso livre à internet e 

horário flexível de funcionamento, inclusive nos finais de semana. 

No sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura a 

FATEC-PR estabelece as seguintes diretrizes: 

- Implementar uma infraestrutura organizacional moderna, com vistas à 

qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno, incluindo o atendimento a portadores 

de necessidades especiais; 

- Criar e assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, 

laboratórios, biblioteca especializada, serviços informacionais que assegurem e 

garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos programas de 

pós-graduação; 

- Dimensionar o espaço físico adequadamente considerando-se o número de 

usuários e o tipo de atividade desenvolvida; 

- Garantir o isolamento de ruídos externos e boa audição interna com o uso de 

equipamentos proporcionando condições acústicas adequadas; 

- Implementar as condições de luminosidade e ventilação adequadas às 

necessidades climáticas locais; 

- Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar 

condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários; 

- Manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades garantindo 

para isso pessoal habilitado; 

- Garantir o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo; 

- Assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade 

contando com pessoal habilitado; 

- Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às 

necessidades; 

- Garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos 

equipamentos. 

 

12.22 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA 

 
A gestão da infraestrutura da FATEC-PR visa atender os requisitos de qualidades 

institucionais, bem como aqueles definidos pelo Sinaes em termos de instalações, 

recursos tecnológicos e materiais. 

Essa gestão considera alguns pontos principais, como: 
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em funcionamento; 

- abertura de novos cursos de graduação e programas de pós-graduação; 

- sustentabilidade acadêmica, levando em conta os requisitos de qualidade 

externa e interna; 

- sustentabilidade financeira institucional, ponderando a viabilidade financeira 

dos investimentos. 

Dessa forma, a gestão da infraestrutura considera a criação e extinção de cursos 

de graduação e pós-graduação, a melhoria da qualidade dos cursos existentes e o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão. 

 

12.23 BIBLIOTECA 

12.23.1 Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do 

acervo das bibliotecas dos pólos de apoio presencial 

 
A FATEC-PR pratica uma Política de Aquisição, Expansão e Atualização em sua 

Biblioteca com o objetivo principal de mantê-la sintonizada com a proposta pedagógica 

dos seus cursos. A Instituição adota, para aplicação dessa Política, critérios definidos 

para aquisição de seu acervo (livros, periódicos, bases de dados, multimeios etc.). Um 

dos principais critérios aplicados leva em consideração a proposta pedagógica dos 

cursos e as prioridades para a bibliografia básica e complementar para tomada de 

decisão. A Biblioteca identifica a existência ou não, em seu acervo, da bibliografia básica 

e complementar das disciplinas oferecidas pelos cursos da FATEC-PR por meio de um 

inventário. Uma vez constatada a inexistência de algum título ou, mesmo fazendo parte 

do acervo esteja em quantidade inadequada em relação ao número de alunos 

matriculados na disciplina que o indicou ou sem condições de uso por qualquer tipo de 

deteriorização, é solicitado aos órgãos administrativos da FATEC-PR sua aquisição 

imediata. 

Em relação aos periódicos, a Biblioteca da FATEC-PR sempre renova as 

assinaturas de títulos correntes que são de interesse para os cursos e, ainda, promove 

a aquisição de novos títulos por meio de contatos frequentes com empresas 

especializadas em periódicos nacionais e estrangeiros ou por indicação de usuários. 

Por diversas razões, muitos periódicos podem se tornar ultrapassados, não 

sendo mais de utilidade para cursos das áreas que abrangem. Nestes casos, a 

Biblioteca, em parceria com os coordenadores de curso, deve selecionar novos títulos, 

para que seja feita a aquisição. A Biblioteca da FATEC-PR sempre toma o cuidado de 
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fascículos ou se sua edição não está em vias de encerramento. 

Os multimeios são, geralmente, indicados pelas coordenações de curso. Muitas 

vezes uma informação contida em um determinado suporte de informação pode servir 

para diversas disciplinas em vários cursos; assim, a Biblioteca, na medida do possível, 

adquire mais de uma cópia para atingir o maior número de usuários. 

As bases de dados, on-line ou não, compreendem, em sua maioria, quase todas 

as disciplinas de um mesmo curso e, muitas vezes, podem abranger vários cursos 

pertencentes a uma mesma área. São grandes depósitos de informação atualizada e 

por esta razão são fundamentais no acervo da Biblioteca da FATEC-PR. 

A responsabilidade pela seleção do material adquirido é do coordenador do curso 

e seu corpo docente, dos bibliotecários e diretores. Para o cumprimento da Política de 

Aquisição, Expansão e Atualização a mantenedora da FATEC-PR prevê em seu 

orçamento a destinação de 2% a 10% de sua receita anual. 

A IES adota algumas políticas de desenvolvimento de acervo, e aplica-se tanto 

para a Biblioteca da Sede, como para as dos Polos: 

- Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação 

da 

Instituição; 

- Racionalizar e otimizar os recursos financeiros e tecnológicos disponíveis; 

- Estabelecer prioridades para a aquisição de materiais bibliográficos; 

- Identificar os elementos adequados à formação do acervo; 

- Estabelecer critérios para a avaliação do acervo; 

- Traçar diretrizes para o desbaste, descarte, remanejamento e reposição de 

material; 

- Otimizar o aproveitamento do espaço físico. 

Um acervo adequado pode ser mensurado por meio da compatibilidade existente 

entre as obras que a Biblioteca considera, possui e mantém como relevantes, 

simultaneamente com as que são consideradas importantes para o usuário. 

 

12.23.2 Serviços e Informatização 

 
Os serviços da biblioteca atendem plenamente às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: profissionais da área de 

biblioteconomia, acesso via internet (Consulta, reserva), informatização do acervo, 

bancos de dados, empréstimo, relatórios de gestão e horário de funcionamento. A IES 

possibilita aos usuários o melhor acesso ao acervo da Instituição. 

A informatização da Biblioteca merece especial destaque no projeto global da 
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(computadores e periféricos) e contratação de pessoal técnico e operadores 

qualificados, em benefício dos padrões de desempenho institucional e do público 

usuário, o qual recebe treinamento para a utilização de tais equipamentos. 

Os usuários têm à disposição serviços informatizados para busca e localização 

de material informacional como: 

−Conexão com outras instituições, via Internet, para facilitar pesquisas bibliográficas; 

−Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT; 

−Serviço de Consulta às bases de dados; 

−Programa de automação dos catálogos para localização da informação no acervo por 

autor, título e assunto. 

A Biblioteca também tem todos os seus serviços internos informatizados 

(registro, catalogação, indexação etc.), bem como os serviços diretamente ligados aos 

usuários (identificação, empréstimo/devolução, reserva etc.). 

 
12.23.3 Espaço físico 

 
O espaço físico abaixo discriminado indica as instalações para o acervo, para 

estudos individuais e demais serventias necessárias ao bom atendimento que a 

Biblioteca disponibiliza ao seu usuário. 

Espaços da Biblioteca Quant. 
Área Capacidade 

(m²) (pessoas) 

Espaço para o Acervo 1 50 50 

Espaço para Leitura 20 12 12 

Box - Leitura Individual 5 3 5 

Sala de estudo em grupo 2 8 8 

Sala de vídeo 1 6,5 6 

Terminais para Acesso à Internet 5 3 5 

Terminais para Acesso ao Acervo 6 5 6 

Tabela 19. Espaços da Biblioteca. 

 
As salas para estudo em grupo estarão devidamente instaladas, tendo cada uma 

delas: lousa e mesa com 6 cadeiras. 

 
12.23.4 Acervo 

12.23.4.1 Acervo Geral 

 
O acervo geral da Biblioteca possui os mais diversos suportes de informação 

como livros, periódicos, fitas de vídeos, CD-ROMs, fitas K-7, bases de dados, DVDs, 

folhetos, informativos, mapas, jornais e revistas não científicos, entre outros. Todo este 
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FATEC-PR, dando origem a uma política voltada para a aquisição de equipamentos 
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de acordo com os padrões bibliográficos de catalogação (Código de Catalogação Anglo 

Americano - AACR2) e classificação (Classificação Decimal de Dewey - CDD), para que 

sua recuperação no acervo seja imediata. 

Este acervo bibliográfico será atualizado constantemente, com verba 

especialmente destinada pela Instituição para as aquisições, por indicação de alunos e 

professores, por solicitação das coordenadorias de cursos, da direção ou da 

bibliotecária, em razão de novas edições, de deterioração ou perda, para atualização 

dos temas objeto de estudos, além da necessidade de aquisição de novas publicações 

para subsidiarem projetos de pesquisa e extensão. 

A Biblioteca da FATEC-PR também pratica a Política de Desenvolvimento de 

Coleções tendo como finalidade atender apropriadamente as funções de ensino, 

pesquisa e extensão, acompanhando o desenvolvimento e crescimento da Instituição. 
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material está devidamente distribuído nas estantes, tendo sido etiquetado e preparado 
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12.23.4.2 Atualização e expansão do acervo 

 
O quadro a seguir mostra a evolução do acervo durante a vigência do PDI: 

 

CD-ROM 
2018 2019 2020 2021 2022 

Títulos Exempl Títulos Exempl Títulos Exempl Títulos Exempl Títulos Exempl 

CD-ROM 176 246 196 266 216 286 236 306 256 326 

DVD 10 21 20 31 30 41 40 51 50 61 

Livros 3996 13193 4996 14193 5996 15193 6996 16193 7996 17193 

 

Normas 
técnicas 

 
4 

 
4 

 
8 

 
8 

 
16 

 
16 

 
32 

 
32 

 
64 

 
64 

Periódicos 629 650 729 750 829 850 929 950 1029 1050 

Referência 129 206 179 256 229 306 279 356 329 406 

Relatórios 57 59 77 79 97 99 117 119 137 139 

TCC 115 115 215 215 315 315 415 415 515 515 

 

Biblioteca 
virtual 

 
7.000 

 
7.000 

 
8.000 

 
8.000 

 
9.000 

 
9.000 

 
10.000 

 
10.000 

 
11.000 

 
11.000 

Tabela 20. Atualização e expansão do acervo 
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A expansão da biblioteca pode ser verificada no Programa Construtivo – Plano 

Diretor. A Faculdade entende que para acomodar o acervo a ser adquirido nos próximos 

anos é necessária a reestruturação do espaço físico e da infraestrutura básica. Para 

tanto fará a aquisição de novas estantes dupla face, para a acomodação do acervo. 

Outro item que a IES tem como meta em seu plano de expansão é a aquisição de um 

novo gerenciador de biblioteca para agilizar a busca da informação e o atendimento aos 

acadêmicos. 

 
12.23.5 Serviços 

12.23.5.1 Horário de funcionamento 

 
A Biblioteca da FATEC-PR tem um horário de funcionamento que dá 

oportunidade ao aluno de utilizá-la no turno de funcionamento do seu curso e em outros 

horários, inclusive aos sábados, com a preocupação de que permaneça pelo menos um 

bibliotecário durante todo o período de seu funcionamento. 

 
 

 
 
   DIAS DA SEMANA  

   

MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda à Sexta-feira 8:00h 12:00h 12:00h 18:00h 18:00h 22:40h 

Sábado 08:00h 12:00h - - - - 
Tabela 21. Horário de Funcionamento da Biblioteca. 

 

 

12.23.5.2 Serviço de acesso ao acervo 

 
A Biblioteca atende ao público interno: alunos, professores e funcionários da 

FATEC-PR; e também o público externo, mas, este último, apenas para consultas em 

suas dependências. 

A Biblioteca possui acesso livre ao acervo. A leitura na Biblioteca é franqueada 

aos usuários, devendo as obras consultadas serem deixadas sobre o balcão de 

atendimento para que um funcionário da Biblioteca as devolva às estantes. Estas 

consultas também são computadas para fins estatísticos. 

O acesso ao acervo pode se dar também por meio da página que a FATEC-PR 

tem na Internet. Nela, existe um espaço para a Biblioteca no qual os títulos do acervo 

estão discriminados e podem ser pesquisados. 

O sistema de informação da Biblioteca da FATEC-PR possibilita o acesso remoto 

ao acervo na própria Faculdade e fora dela, tanto para CASlta como para seus serviços. 
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I. Empréstimos Domiciliar 

Permitido a docentes, discentes, técnico-administrativos e usuários visitantes, desde 

que cadastrados; 

O tempo de empréstimo varia de três a quinze dias, dependendo do tipo de material 

emprestado e do usuário; 

O limite de material emprestado também é variável, de acordo com o usuário; 

Existe a possibilidade de renovação de empréstimo e reserva, por telefone e via Internet. 

II. Entre Bibliotecas 

O objetivo é fornecer aos usuários da Biblioteca da FATEC-PR originais ou reproduções 

de periódicos, teses, dissertações, monografias ou trabalhos que não estejam 

disponíveis no acervo. Igualmente, proporciona a outras instituições que solicitem os 

documentos existentes no acervo e requeridos. 

Serviço de Comutação Bibliográfica; 

O Serviço de Comutação Bibliografia recupera documentos não localizados no Sistema 

de Biblioteca da FATEC-PR. Realiza também empréstimo de livros, artigos, teses e 

dissertações entre Bibliotecas nacionais por meio do COMUT. 

III. Treinamento de usuários 

É oferecido ao usuário um treinamento para melhor utilização do acervo e dos serviços 

oferecidos pela Biblioteca. 

Auxílio na busca da informação 

O usuário pode agendar um horário para que um bibliotecário o ajude a localizar 

informações via Internet ou em bases de dados. Este tipo de atendimento mais 

personalizado é muito utilizado na Biblioteca da FATEC-PR. 

IV. Alerta bibliográfico 

Este serviço mantém informado e atualizado o usuário da Biblioteca da FATEC-PR sobre 

conteúdos das publicações periódicas especializadas de seu interesse. Periodicamente, 

a Biblioteca expõe em seu quadro de avisos listas de editoras, sumários correntes, 

eventos, cursos e novas aquisições. 

V. Reprografia 

O serviço de fotocópia funciona nas dependências da Faculdade e obedece a Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais e proíbe a reprodução 

total de livros e outros materiais. 
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A Biblioteca da FATEC-PR oferece os seguintes serviços: 
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12.23.5.3 Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

 

 

 

A Biblioteca, por meio de seus recursos técnicos e talentos humanos, auxilia e 

oferece treinamento aos seus usuários quanto à normalização técnica e bibliográfica, 

baseando-se nas normas da ABNT, quanto à elaboração de fichas catalográficas 

segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano AACR2, bem como orientação 

quanto à recuperação de informação. Além disso, auxilia o usuário por meio do Manual 

para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, elaborado pela Diretoria 

Acadêmica e com base nas normas da ABNT, as quais estão disponíveis no acervo. 

 
12.23.6 Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico 

 
O processo de manutenção e guarda do acervo acadêmico da FATEC-PR atende 

a determinação do Ministério da Educação, estabelecida pela Portaria nº 1.224, de 18 

de dezembro de 2013, que instituiu normas sobre a manutenção e guarda do Acervo 

Acadêmico das Instituições de Ensino Superior (IES) pertencentes ao Sistema Federal 

de Ensino. Estas normas dispõem sobre a obrigatoriedade da manutenção e guarda de 

todos os documentos relativos às atividades das instituições de ensino, 

permanentemente organizados e em condições adequadas de conservação, pronta 

consulta e fácil acesso. 

A manutenção e a guarda do acervo acadêmico da FATEC-PR fica sob a 

responsabilidade do Setor da Secretaria, liderado por funcionário (a) específica (a) para 

esse fim, devidamente informado (a) ao MEC nos termos da Portaria N° 1.224/2013. 

Todo acervo será organizado em meio físico e digital seguindo as regras de 

arquivamento e descarte conforme previsto nesta portaria obedecendo aos prazos de 

guarda, destinações finais e observações previstas na tabela de temporalidades e 

destinação de documentos de arquivo relativo às atividades-fim das instituições federais 

de ensino superior que consta no sítio do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo 

- SIGA, da administração pública federal. 

O processo visará sempre a qualidade e eficiência no fluxo de documentos 

físicos, quando tais documentos forem digitalizados e recuperados em concordância 

com as exigências legais do MEC. Os documentos e as informações que compõem o 

acervo acadêmico da FATEC-PR, independente da fase que se encontram ou de sua 

destinação final, serão convertidos para o meio digital. Além disso, o Acervo Acadêmico 

poderá ser CASltado a qualquer tempo pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
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12.23.7 Pessoal Técnico-administrativo 

 

 

 

 

O Pessoal Técnico-administrativo para os laboratórios específicos serão 

contratados à medida que os mesmos entrarem em funcionamento. 

 
12.23.8 Estrutura física e de apoio 

 
A FATEC-PR adota como política a implementação de um espaço físico moderno 

e tem em vista a eficácia da infra- estrutura organizacional para a melhoria da qualidade 

de vida e do trabalho no âmbito interno. 

 
12.23.9 Metas e Ações para as Instalações Gerais da Instituição. 

 
Ações administrativas de manutenção predial, dos equipamentos e outros 

serviços: 

✓ Criar sistema de normalização; 

✓ Aplicar a descentralização qualificada na oferta de serviços; 

✓ Consolidar o órgão de controle interno (auditoria); 

✓ Definir responsabilidades entre atividades centralizadas e descentralizadas; 

✓ Implantar um projeto piloto de funcionamento das atividades com vinculação 

técnica centralizada e funcional descentralizada (estrutura matricial); 

✓ Aplicar conceitos e procedimentos mais elaborados de manutenção. 

✓ Infra- estrutura da Faculdade 

✓ Consolidar o Plano Diretor de ocupação física; 

✓ Criar mecanismos para organizar as intervenções no espaço físico e consolidar 

processo de gestão ambiental; 

✓ Revitalizar as áreas comuns da Faculdade; 

✓ Incrementar os equipamentos urbanos voltados para cultura e lazer. 
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13. ATENDIMENTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 
 

 

 

13.1  CONDIÇÕES DE ACESSO PARA AS PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 
A FATEC-PR se preocupa em garantir os requisitos mínimos de acessibilidade 

para pessoas portadoras de necessidades especiais que estudam ou venham a estudar 

na Instituição, tendo como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas com Deficiências e 

Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. Atendendo tais normas, e 

também à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 (que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições) a 

instituição adota os seguintes procedimentos: 

 
Para alunos com deficiência física: 

✓ Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

o acesso aos espaços de uso coletivo; 

✓ Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

✓ Construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; 

✓ Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas; 

✓ Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

✓ Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

 
Para alunos com deficiência visual: 

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde 

o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 
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de síntese de voz; 

✓ Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

✓ Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas; 

✓ Software de ampliação de tela; 

✓ Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

✓ Lupas, réguas de leitura; 

✓ Scanner acoplado a um computador; 

✓ Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

 
 

Para alunos com deficiência auditiva: 

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, desde 

o acesso até a conclusão do curso: 

✓ Quando necessário, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; 

✓ Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

✓ Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita (para o uso 

de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); 

✓ Materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos. 

 
Para professores, alunos, funcionários e empregados com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, a FATEC-PR, pode proporcionar, além de ajudas 

técnicas, programas de capacitação para a educação inclusiva, constatando 

especialmente da oferta de: 

 
✓ Cursos para o entendimento da língua de sinais, LIBRAS; 

✓ Cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; 

✓ Informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado dos 

portadores de necessidades especiais. 

Para a comunidade, a oferta de: 

✓ Campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças; 
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empregos permanente, com condições adequadas de atuação para os portadores de 

necessidades especiais; 

✓ Parcerias com as corporações profissionais e entidades de classe com o objetivo 

de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos 

direitos dos portadores de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais. 

 
A organização das salas com recursos multifuncionais também se constitui como 

espaço de promoção da acessibilidade curricular aos alunos dos cursos da FATEC-PR, 

onde se realizam atividades de partes diversificadas, como o uso e ensino de códigos, 

tecnologias, linguagens e outros aspectos complementares à escolarização, visando a 

eliminação de barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação. 

Nestas salas os alunos podem ser atendidos em pequenos grupos ou 

individualmente, sendo que o número de alunos por professor no atendimento 

educacional especializado deve ser definido, levando em conta, o tipo de necessidade 

educacional que os alunos apresentam. 

Nestas salas são exemplos de atividades educacionais especiais que podem ser 

desenvolvidas, conforme necessidade: 

✓ Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Tradução e interpretação de Libras, ensino 

da língua portuguesa para surdos; 

✓ Tecnologias Assistivas e Ajudas Técnicas; 

✓ Sistema Braille; mobilidade e orientação, Soroban, escrita cursivas; 

✓ Atividades cognitivas que desenvolvam as funções mentais superiores; 

✓ Atividade de vida social e autônoma; 

✓ Aprofundamento e enriquecimento curricular. 

 
 

A legislação vigente Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que trata da 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, aponta um 

norte para as políticas educacionais brasileiras, voltadas ao atendimento dos que 

apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA) com o objetivo de assegurar o direito 

à educação a todos de forma igualitária, ou seja, uma educação democrática. É dever 

do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da 

pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional 

inclusivo, garantida a transversalidade da educação infantil até a educação superior, a 

IES designou Comissão para elaborar um regulamento específico de atendimento aos 

estudantes matriculados que apresentarem transtorno do espectro autista, de acordo 

com o disposto na Lei nº 12.764/2012, regulamentada pelo Decreto 8.368/2014. Esse 
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o Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, em fase de implantação, 

cujo regulamento encontra-se à disposição. 

 

 
13.2 NÚCLEO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 
O núcleo de inclusão e acessibilidade tem o objetivo de fomentar e desenvolver 

estratégias de inclusão, acessibilidade e permanência com e para a IES, no âmbito do 

ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa. A permanência é garantida através 

do atendimento individual, de acordo com a especificidade de cada discente, e também 

através de ações que visam a eliminação de barreiras pedagógicas, atitudinais, 

arquitetônicas e de comunicação, possibilitando assim uma efetiva participação dos 

acadêmicos com deficiência na universidade. 

A pessoa com deficiência pode realizar cursos de graduação e pós-graduação 

nas modalidades presenciais e EAD, em todas as áreas oferecidas pela FATEC-PR. 

Para isso o aluno, passa pelo processo seletivo proposto, sendo-lhe oferecido recursos 

de acessibilidade, tais como: 

- ledor e transcritor; 

- guia vidente; 

- acompanhamento em sala de aula; 

- materiais didáticos impressos em Braille e em fonte ampliada; 

- tecnologia assistiva: softwares ledores, lupas eletrônicas, ampliadores de tela 

e orientação ao uso dos mesmos; 

- tradutor e interprete de língua brasileira de Sinais (Libras); 

- articulação com os diversos setores da IES para criar e promover estratégias 

de inclusão, acessibilidade e permanência para os estudantes com deficiência. 

 
 

13.3 ACESSIBILIDADE DIGITAL 

 
A acessibilidade digital é a capacidade de um produto ser flexível o suficiente 

para atender às necessidades e preferências do maior número possível de pessoas, 

além de ser compatível com tecnologias assistivas usadas por pessoas com 

necessidades especiais. Acessibilidade na Web significa que qualquer pessoa, 

utilizando qualquer tipo de tecnologia de navegação, como: navegadores gráficos, 

textuais, especiais para sistemas de computação móvel, etc., deve ser capaz de visitar 

e interagir com qualquer site, compreendendo inteiramente as informações nele 

apresentadas. 
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regulamento foi submetido à aprovação do Conselho Acadêmico da IES, sendo criado 
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acadêmica para a eliminação das barreiras arquitetônicas, instrumentais, 

comunicacionais e atitudinais, tanto na sala de aula quanto nas demais dependências 

da IES, buscando sempre recursos e estratégias que promovam acesso e permanência 

dos acadêmicos e colaboradores com deficiência em todo contexto educacional ou 

laboral. 

 
 

13.4 ATENDIMENTO PRIORITÁRIO, IMEDIATO E DIFERENCIADO 

 
A FATEC-PR possui normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, funcionários e alunos portadores de deficiência, com o objetivo de reprimir 

e coibir qualquer tipo de discriminação, garantindo o atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado aos alunos e docentes portadores de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida. 

Qualquer falha por parte do corpo técnico-administrativo ou docente em seguir 

estas normas, podem ser comunicadas pelo aluno diretamente a Coordenação ou 

Direção da Faculdade, que tomarão as devidas providências, para que sejam 

respeitadas de fato cidadania e dignidade integral do indivíduo. 

 

 
13.5 OFERTA DA DISCIPLINA DE LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE 

SINAES) 

 
Em consonância ao Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, considera 

pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo 

por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras. Dessa forma, considera-se deficiência auditiva a 

perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

Nas salas multifuncionais, o ensino da Língua Brasileira de Sinais é exemplo de 

atividade educacional especial desenvolvida conforme necessidade. 

A Libras será inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação 

de professores para o exercício do magistério (cursos de licenciatura), e nos curso de 

Fonoaudiologia. Nos demais cursos, a Libras será inserida como disciplina curricular 

optativa. 

A disciplina de LIBRAS será ofertada nos cursos em questão como segue a 

seguir: 
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A FATEC-PR, através da tecnologia assistiva busca proporcionar à pessoa com 

deficiência, maior independência, qualidade de vida e inclusão social por intermédio da 

ampliação da comunicação, mobilidade e controle de seu ambiente, habilidade no 

aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e com a sociedade. A 

tecnologia assistiva visa desenvolver equipamentos ou sistemas para: 

✓ Comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa; 

✓ Auxiliar os portadores de necessidades especiais na vida diária; 

✓ Controle de ambiente; 

✓ Acessibilidade ao computador; 

✓ Adequação postural; 

✓ Auxiliar os portadores de necessidades especiais na mobilidade; 

✓ Projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

✓ Auxiliar os cegos com visão subnormal; 

✓ Auxiliar os surdos ou com déficit auditivo e; 

✓ Adaptação em veículos 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

Ementa: Utilização instrumental da Língua Brasileira de sinais (LIBRAS). Aspectos linguísticos 

da Língua Brasileira de Sinais - fonologia, morfologia e sintaxe. Uso da língua em contextos reais 

de comunicação. 

Bibliografia Básica: 

FELIPE, T. LIBRAS em contexto: curso básico (livro do professor). MEC/SEESP/FNDE. Vol. I e 

II. 

FENEIS. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. Belo Horizonte: FENEIS, 1995. 

QUADROS, R. M. de. Educação de surdo: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Ed. Artes 

Médicas, 1997. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: WVA, 1997. 

COPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, V. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Língua 

de Sinais Brasileira. Vol. I e II. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto. Curso Básico. Programa Nacional de Apoio 

a Educação Surda; Secretaria Educação Especial. Brasília, DF. 2001. 
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14. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 

 

14.1 PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

14.1.1 Condições de financiamento da IES – fontes de receita, 

despesa, condições orçamentárias e cronogramas de execução 

financeira/orçamentária 
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MANTIDA: ESCOLA TECNOLOGICA DE CURITIBA LTDA EPP      

ANO 2018 2019 2020 2021 2022 
Quantidade de Cursos 

Graduação - PRESENCIAL = conforme solicitação no MEC 15 19 22 22 22 

Graduação - EAD = conforme solicitação no MEC 0 2 4 4 4 

Mensalidade Prevista 

Graduação - PRESENCIAL - ADMINISTRAÇÃO* 759,88 820,67 886,32 957,22 1.033,80 

Tecnológico - PRESENCIAL - ELETROTECNICA INDUSTRIAL* 684,18 738,91 798,03 861,87 930,82 

Graduação - PRESENCIAL - SERVIÇO SOCIAL* 879,16 949,49 1.025,45 1.107,49 1.196,09 

Graduação - PRESENCIAL - PEDAGOGIA* 731,78 790,32 853,55 921,83 995,58 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO* 1.351,91 1.460,06 1.576,86 1.703,01 1.839,25 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA CIVIL* 1.351,91 1.460,06 1.576,86 1.703,01 1.839,25 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO* 1.457,71 1.574,33 1.700,27 1.836,29 1.983,20 

Graduação - PRESENCIAL - CIENCIAS CONTABEIS* 759,88 820,67 886,32 957,22 1.033,80 

Graduação - PRESENCIAL - ARQUITETURA E URBANISMO* 1.351,91 1.460,06 1.576,86 1.703,01 1.839,25 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA ELETRICA* 1.351,91 1.460,06 1.576,86 1.703,01 1.839,25 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA MECANICA* 1.351,91 1.460,06 1.576,86 1.703,01 1.839,25 

Graduação - PRESENCIAL - DIREITO 0,00 1.300,00 1.404,00 1.516,32 1.637,63 

Graduação - PRESENCIAL - JORNALISMO* 722,22 779,99 842,39 909,78 982,57 

Graduação - PRESENCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 949,49 1.025,45 1.107,49 1.196,09 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA QUIMICA 0,00 1.574,33 1.700,27 1.836,29 1.983,20 

Graduação - PRESENCIAL - ENFERMAGEM 0,00 1.300,00 1.404,00 1.516,32 1.637,63 

Graduação - PRESENCIAL - FARMACIA 0,00 0,00 1.500,00 1.620,00 1.749,60 

Graduação - PRESENCIAL - PSICOLOGIA 0,00 0,00 1.500,00 1.620,00 1.749,60 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA AGRONOMICA 0,00 0,00 1.576,86 1.703,01 1.839,25 

Graduação - PRESENCIAL - REDES* 758,50 819,18 884,71 955,49 1.031,93 

Graduação - PRESENCIAL - ELETRONICA* 968,50 1.045,98 1.129,66 1.220,03 1.317,63 

Graduação - PRESENCIAL - TELECOMUNICAÇÃO* 968,50 1.045,98 1.129,66 1.220,03 1.317,63 

Graduação - EAD - ADMINISTRAÇÃO 0,00 159,84 172,63 186,44 201,35 

Graduação - EAD - PEDAGOGIA 0,00 159,84 172,63 186,44 201,35 

Graduação - EAD - LETRAS 0,00 0,00 172,63 186,44 201,36 

Graduação - EAD - CIENCIAS CONTABEIS 0,00 0,00 172,63 186,44 201,36 

Vagas Previstas 

Graduação - PRESENCIAL - ADMINISTRAÇÃO* 100 100 100 100 100 

Tecnológico - PRESENCIAL - ELETROTECNICA INDUSTRIAL* 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - SERVIÇO SOCIAL* 50 50 50 50 50 

Graduação - PRESENCIAL - PEDAGOGIA* 80 80 80 80 80 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO* 80 80 80 80 80 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA CIVIL* 80 80 80 80 80 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO* 50 50 50 50 50 

Graduação - PRESENCIAL - CIENCIAS CONTABEIS* 50 50 50 50 50 

Graduação - PRESENCIAL - ARQUITETURA E URBANISMO* 50 50 50 50 50 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA ELETRICA* 80 80 80 80 80 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA MECANICA* 80 80 80 80 80 

Graduação - PRESENCIAL - DIREITO 80 80 80 80 80 

Graduação - PRESENCIAL - JORNALISMO* 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA QUIMICA 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - ENFERMAGEM 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - FARMACIA 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - PSICOLOGIA 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA AGRONOMICA 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - REDES* 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - ELETRONICA* 100 100 100 100 100 

Graduação - PRESENCIAL - TELECOMUNICAÇÃO* 100 100 100 100 100 

Graduação - EAD - ADMINISTRAÇÃO 500 500 500 500 500 

Graduação - EAD - PEDAGOGIA 500 500 500 500 500 

Graduação - EAD - LETRAS 500 500 500 500 500 

Graduação - EAD - CIENCIAS CONTABEIS 500 500 500 500 500 

Alunos Matriculados 

Graduação - PRESENCIAL - ADMINISTRAÇÃO* 315 410 505 595 603 

Tecnológico - PRESENCIAL - ELETROTECNICA INDUSTRIAL* 18 30 45 55 70 

Graduação - PRESENCIAL - SERVIÇO SOCIAL* 30 40 50 60 70 

Graduação - PRESENCIAL - PEDAGOGIA* 135 178 230 275 325 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO* 129 154 184 224 269 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA CIVIL* 207 252 292 345 400 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO* 34 79 127 182 245 

Graduação - PRESENCIAL - CIENCIAS CONTABEIS* 164 200 245 280 320 

Graduação - PRESENCIAL - ARQUITETURA E URBANISMO* 39 70 105 145 190 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA ELETRICA* 100 164 224 289 359 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA MECANICA* 155 202 250 310 380 

Graduação - PRESENCIAL - DIREITO 0 30 60 100 160 

Graduação - PRESENCIAL - JORNALISMO* 7 30 70 105 145 

Graduação - PRESENCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 30 60 100 140 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA QUIMICA 0 45 80 130 180 

Graduação - PRESENCIAL - ENFERMAGEM 0 50 90 150 210 

Graduação - PRESENCIAL - FARMACIA 0 0 45 85 125 

Graduação - PRESENCIAL - PSICOLOGIA 0 0 40 80 120 

Graduação - PRESENCIAL - ENGENHARIA AGRONOMICA 0 0 45 90 150 

Graduação - PRESENCIAL - REDES* 103 145 185 220 265 

Graduação - PRESENCIAL - ELETRONICA* 55 75 110 140 180 

Graduação - PRESENCIAL - TELECOMUNICAÇÃO* 44 59 76 94 120 

Graduação - EAD - ADMINISTRAÇÃO 300 500 750 1.000 1.300 

Graduação - EAD - PEDAGOGIA 275 480 800 1.100 1.500 

Graduação - EAD - LETRAS 260 465 785 1.085 1.485 

Graduação - EAD - CIENCIAS CONTABEIS 250 350 650 850 1.250 
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RECEITAS ANUAIS = valor mensalidade x alunos matriculados X 12 MESES 

SUB-TOTAL - 12 meses - ADMINISTRAÇÃO* 2.872.327,50 4.037.671,80 5.371.088,29 6.834.576,90 7.480.588,00 

SUB-TOTAL - 12 meses - ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL 147.782,88 266.009,18 430.934,88 568.834,04 781.888,24 

SUB-TOTAL - 12 meses - SERVIÇO SOCIAL* 316.497,60 455.756,54 615.271,33 797.391,65 1.004.713,48 

SUB-TOTAL - 12 meses - PEDAGOGIA* 1.185.483,60 1.688.128,65 2.355.793,01 3.042.045,76 3.882.756,58 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO* 2.092.748,94 2.698.186,08 3.481.711,28 4.577.693,44 5.937.104,90 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA CIVIL* 3.358.132,02 4.415.213,58 5.525.324,42 7.050.465,34 8.828.408,77 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO* 594.745,68 1.492.461,81 2.591.215,97 4.010.467,80 5.830.603,18 

SUB-TOTAL - 12 meses - CIENCIAS CONTABEIS* 1.495.434,00 1.969.596,00 2.605.775,51 3.216.271,48 3.969.797,95 

SUB-TOTAL - 12 meses - ARQUITETURA E URBANISMO* 632.691,54 1.226.448,22 1.986.846,11 2.963.239,06 4.193.494,17 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA ELETRICA* 1.622.286,00 2.873.392,96 4.238.605,03 5.906.041,98 7.923.496,87 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA MECANICA* 2.514.543,30 3.539.179,14 4.730.585,98 6.335.200,74 8.386.988,33 

SUB-TOTAL - 12 meses - DIREITO 0,00 468.000,00 1.010.880,00 1.819.584,00 3.144.241,15 

SUB-TOTAL - 12 meses - JORNALISMO* 60.666,06 280.797,19 707.608,92 1.146.326,46 1.709.664,03 

SUB-TOTAL - 12 meses - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 341.817,41 738.325,60 1.328.986,08 2.009.426,96 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA QUIMICA 0,00 850.136,47 1.632.262,03 2.864.619,86 4.283.708,46 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENFERMAGEM 0,00 780.000,00 1.516.320,00 2.729.376,00 4.126.816,51 

SUB-TOTAL - 12 meses - FARMACIA 0,00 0,00 810.000,00 1.652.400,00 2.624.400,00 

SUB-TOTAL - 12 meses - PSICOLOGIA 0,00 0,00 720.000,00 1.555.200,00 2.519.424,00 

SUB-TOTAL - 12 meses - ENGENHARIA AGRONOMICA 0,00 0,00 851.505,48 1.839.251,83 3.310.653,29 

SUB-TOTAL - 12 meses - REDES* 937.506,00 1.425.373,20 1.964.065,97 2.522.497,70 3.281.540,19 

SUB-TOTAL - 12 meses - ELETRONICA* 639.210,00 941.382,00 1.491.149,09 2.049.652,20 2.846.088,48 

SUB-TOTAL - 12 meses - TELECOMUNICAÇÃO* 511.368,00 740.553,84 1.030.248,46 1.376.195,05 1.897.392,32 

SUB-TOTAL - 12 meses - EAD - ADMINISTRAÇÃO 0,00 479.520,00 1.553.644,80 2.237.248,51 3.141.096,91 

SUB-TOTAL - 12 meses - EAD - PEDAGOGIA 0,00 460.339,20 1.657.221,12 2.460.973,36 3.624.342,59 

SUB-TOTAL - 12 meses - EAD - LETRAS 0,00 0,00 1.626.174,60 2.427.454,01 3.588.157,36 

SUB-TOTAL - 12 meses - EAD - CIÊNCIAS CONTABEIS 0,00 0,00 1.346.514,00 1.901.692,08 3.020.334,48 

TOTAL GERAL - 12 meses 18.981.423,12 31.429.963,26 52.589.071,87 75.213.685,31 103.347.127,22 

Serviços(+) 60.000,00 72.000,00 86.400,00 103.680,00 124.416,00 

Taxas(+) 1,2% - - - - - 

Financiamentos(+) - - - - - 

Diversos(+) - Extensão e Pós - Graduação 396.076,48 475.291,78 570.350,13 684.420,16 821.304,19 

RECEITA BRUTA 19.437.499,60 31.977.255,04 53.245.822,00 76.001.785,47 104.292.847,41 

DESCONTOS = previstos na operação 

Pontualidade ( - )30% - cond. pagamento em dia - pontualidade -5.694.426,94 -9.428.988,98 -15.776.721,56 -22.564.105,59 -31.004.138,17 

Bolsas(-) 25% -4.745.355,78 -7.857.490,82 -13.147.267,97 -18.803.421,33 -25.836.781,81 

Inadimp.(-) 10% vlr possível dev. fatores preço x descontos x bolsas -1.898.142,31 -3.142.996,33 -5.258.907,19 -7.521.368,53 -10.334.712,72 

TOTAL DE DESCONTOS -12.337.925,03 -20.429.476,12 -34.182.896,72 -48.888.895,45 -67.175.632,69 

RECEITA OPERACIONAL - 12 meses 7.099.574,57 11.547.778,92 19.062.925,29 27.112.890,02 37.117.214,72 

DESPESAS 

PESSOAL 

Pagamento Pessoal Técnico e Administrativo(-) -539.028,50 -646.834,20 -776.201,04 -931.441,24 -1.117.729,49 

Pagamento Professores (-) -1.432.547,37 -1.969.056,85 -2.612.868,22 -3.135.441,86 -3.762.530,23 

Encargos(-) 1 -714.449,30 -857.339,16 -1.028.806,99 -1.424.568,39 -1.899.482,07 

SUBTOTAL 1 -2.686.025,17 -3.473.230,20 -4.417.876,25 -5.491.451,49 -6.779.741,79 

MANUTENÇÃO 

Aluguel(-) -354.915,48 -383.308,72 -421.639,59 -632.459,39 -948.689,08 

Outros Custos Diretos e Indiretos ( - ) -829.675,33 -1.493.415,60 -1.792.098,72 -2.150.518,46 -2.580.622,16 

      

      

SUBTOTAL 2 -1.184.590,81 -1.876.724,32 -2.213.738,31 -2.782.977,85 -3.529.311,23 

INVESTIMENTOS 

Mobiliário(-) incluindo expansão ref. Novos cursos -1.480.596,92 -2.000.000,00 -4.000.000,00 -5.000.000,00 -7.000.000,00 

Acervo Bibliográfico (-) relativo a novos cursos - físico e digital -180.705,52 -270.000,00 -800.000,00 -1.300.000,00 -2.300.000,00 

Equip. de Informática/software (-) inc. novos cursos e area administ. -99.836,49 -450.000,00 -1.000.000,00 -1.800.000,00 -2.500.000,00 

Diversos (-) taxas cursos, expansão edificações etc -713.024,28 -2.500.000,00 -4.500.000,00 -7.000.000,00 -9.000.000,00 

SUBTOTAL 3 -2.474.163,21 -5.220.000,00 -10.300.000,00 -15.100.000,00 -20.800.000,00 

OUTROS 

Treinamento e Capacitação (-) docentes, corpo téc. administ. e etc. -8.000,00 -24.000,00 -48.000,00 -72.000,00 -120.000,00 

Propaganda e Marketing (-) 2% 2018 E 2019 - 3% 2020 A 2022 -280.683,37 -230.955,58 -381.258,51 -813.386,70 -1.113.516,44 

Pesquisa e Extensão (-) 1% -189.814,23 -314.299,63 -525.890,72 -752.136,85 -1.033.471,27 

Eventos(-) Feiras, eventos c/ comunidade, semanas de cursos e etc. -30.812,08 -60.000,00 -120.000,00 -240.000,00 -360.000,00 

Outros (-) visitas técnicas e etc. -36.907,97 -100.000,00 -200.000,00 -300.000,00 -400.000,00 

SUBTOTAL 4 -546.217,66 -729.255,21 -1.275.149,22 -2.177.523,55 -3.026.987,71 

TOTAL GERAL 208.577,72 248.569,18 856.161,51 1.560.937,12 2.981.173,97 

 

Tabela 22. PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINACEIRO 

 
 

14.2 PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

CAPACIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

14.2.1 Sustentabilidade Financeira 

 
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 
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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 

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), 

com a alocação de 3% para a expansão e atualização do acervo da biblioteca. 

 

14.2.2 Relação entre o Planejamento Financeiro (Orçamento) e a 

Gestão Institucional 

 
O programa institucional de qualificação dos recursos humanos tem por objetivo 

promover a melhoria da qualidade das funções de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão 

da FATEC-PR, por meio de cursos de Pós-Graduação e de treinamento e atualização 

profissional, dando a oportunidade aos docentes e ao pessoal técnico-administrativo 

condições de aperfeiçoamento e aprofundamento de seus conhecimentos profissionais, 

tecnológicos e científicos. 

É prática da instituição mantenedora o planejamento. Prezando pela melhoria 
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à disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos necessários e assegurando-lhe 
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contínua de suas ações e a busca constante da excelência na gestão acadêmica. O 
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previsto/executado está plenamente relacionado com a gestão do ensino, da pesquisa 

e da extensão, em conformidade com o PDI. 

 
14.2.3 Participação da Comunidade Interna 

 
A proposta orçamentária considera as futuras análises do relatório de avaliação 

interna e prevê ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e 

acadêmicas, possibilitando a tomada de decisões internas. 

 
14.2.4 Coerência entre Plano De Carreira e a Gestão Do Corpo Docente 

 
O corpo docente da Instituição é constituído pelos professores que nela exerçam 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tem o seu contingente fixado por ato do 

Conselho Superior, sujeito à homologação da Instituição Mantenedora. 

A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa 

conduta são condições fundamentais para o ingresso e permanência no corpo docente 

da Instituição. 

A admissão como professor, cumpridas as normas regimentais do Regulamento, 

faz-se mediante contrato de trabalho celebrado entre o professor e a Instituição 

Mantenedora, mediante indicação do Diretor Geral. 

A carreira do pessoal docente é constituída por quatro categorias, com três 

classes e seis níveis. 

O quadro de pessoal docente é integrado pelas seguintes categorias: 

I – Professor Doutor; 

II – Professor Mestre; 

III – Professor Especialista; 

Anualmente, depois de ouvir a Mantenedora, compete ao Diretor geral fixar o 

número de vagas no quadro de pessoal docente, por categoria, classe e nível. 

O pessoal docente da Instituição é contratado pela Mantenedora, de acordo com 

as normas constantes no regulamento, e após indicação da Direção Acadêmica e 

aprovação pelo Diretor Geral. 

Em sua indicação, deve a Direção Acadêmica comprovar a necessidade da 

contratação do professor. Após aprovação do Diretor, cabe a Direção Acadêmica 

promover o recrutamento e seleção do professor, nos termos das normas vigentes. 

O professor, contratado a partir da vigência do presente regulamento, ou aqueles 

que já fazem parte do corpo docente da Instituição serão enquadrados, de acordo com 

sua titulação, em uma das categorias, da seguinte forma: 
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planejamento financeiro (orçamento com as respectivas dotações e rubricas) 
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RESOLUÇÃO – 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. 

 
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: 



249 

 

 

 
 

ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA – ETC 

Rua Itacolomi, 450 – Portão - Curitiba-PR 

CEP: 81070-150 
 

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: 
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 
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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. 
 

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 

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 
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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 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 
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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 ÚnicoEstende-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. 

 

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 
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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 

 
 

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 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - 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. 

13 Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado. 2 

14 Conferência proferida, com resumo publicado (cada). 2 
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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. 

 
§ 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. 
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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 
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 
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e) Atividades Profissionais (exceto atividades acadêmicas - item "d" I): até 30 pontos 
I - Exercício profissional: até 20 pontos 

- 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. 



258 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

de acordo com sua titulação, em uma das categorias, classes e níveis, conforme tabela 

anterior. 

O professor será enquadrado, primeiramente, de acordo com sua respectiva 

titulação, correspondente as seguintes categorias: Graduado, Especialista, Mestre ou 

Doutor, posteriormente será enquadrado na Classe C e no Nível I. 

A Direção Geral em consonância com a Mantenedora, poderá enquadrar o 

professor em outra classe ou nível, considerando a sua experiência docente e sua 

relevância profissional. 

São requisitos mínimos para ingresso no quadro de pessoal docente: 

I – Professor Doutor: ser portador do título de Doutor na área ou em área 

relacionada àquela em que irá atuar; 

II – Professor Mestre: ser portador do título de Mestre na área ou em área 

relacionada àquela em que irá atuar; 

III – Professor Especialista: ser portador do título de pós-graduação, em nível de 

especialização, com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área ou em área 

relacionada àquela em que irá atuar; 

A admissão de Professor Graduado, sempre em caráter excepcional, só será 

permitida quando não for possível selecionar docente com titulação em cursos e 

programas de pós-graduação. 

Para fins de ascensão à categoria mais elevada, o critério é a titulação do 

docente, e o enquadramento será automático, no mesmo nível e classe correspondente 

à categoria anterior. 

A admissão ou a ascensão do professor, de uma classe e/ou categoria para 

outra, far-se-á automaticamente, desde que existam vagas no quadro de pessoal 

docente. 

Inexistindo vaga, o professor somente será promovido após a fixação de novas 

vagas no quadro de pessoal docente. 

 
14.2.5 Coerência entre Plano De Carreira e a Gestão Do Corpo 

Técnico-Administrativo 

 
O funcionário será admitido na Instituição, no nível inicial do cargo respectivo, 

após habilitação em processo de seleção, observado os requisitos da descrição de 

cargos apresentado no quadro abaixo. 
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O professor da Instituição será enquadrado, a partir da vigência do regulamento, 
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A admissão dar-se-á, inicialmente, por um período de 30 dias, prorrogáveis ou 

não, conforme o caso, por mais 60 dias, ouvido o superior imediato. 

O ingresso do funcionário na carreira dar-se-á, em caráter definitivo, após um 

período de experiência, mediante pronunciamento da chefia imediata do funcionário. 

Excepcionalmente, a escolaridade mínima poderá ser substituída pela 

experiência comprovada no cargo. 

Em caso de necessidades prementes, a Instituição poderá efetuar contratação 

de pessoal qualificado e de comprovado profissionalismo, enquadrando-os em 

referência superior à inicial, se aprovado pela Diretoria Geral. 

Compete às Diretorias, propor as normas e procedimentos administrativos 

necessários à organização e execução do processo de seleção que deverão ser 

aprovados pela Diretoria Geral. 

Fica assegurado ao funcionário técnico-administrativo o ingresso e a 

movimentação nas carreiras através da promoção horizontal: 

Promoção horizontal: é a passagem do funcionário de um nível para o outro 

imediatamente superior, dentro de uma mesma categoria funcional. 

A promoção de que trata o item será por Antiguidade, obedecendo-os requisitos 

do cargo e a existência da vaga, eliminando-se a preterição, por quaisquer motivos. 

A atribuição das vantagens pecuniárias a título de Incentivo Funcional ao 

funcionário pelo seu desenvolvimento profissional obedecerá aos seguintes critérios: 

Grupo 
Ocupacional 

Atribuições gerais do 
grupo ocupacional 

Cargos Qualificação 
Profissional 

I Serviços gerais, copa e 

limpeza. 

Faxineira 
Jardineiro 

Ensino 
Fundamental 

II Apoio operacional e 

manutenção 

Bedel 
Guarda 
Porteiro 

Jardineiro 

Ensino 
Fundamental 

III Atividades de apoio nas 

áreas técnicas ou 

administrativas. 

Auxiliar Administrativo 
Secretária 
Atendente 

Recepcionista 
Técnico de Laboratório 

Ensino Médio 
(2º Grau) 

 

IV 
Assuntos de natureza técnica 

e científica dos diversos 
campos do conhecimento e 
para cujo exercício é exigida 
formação de nível superior 
e/ou registro profissional no 

órgão competente. 

Biblioteca Ensino Superior 
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cento) referente ao piso salarial do grupo ocupacional que se enquadra o cargo, desde 

que este não seja requisito do cargo ou função. 

- O concluinte de curso de pós-graduação lato senso com duração mínima de 

360 (trezentos e sessenta) horas a concessão mais 10% (dez por cento) referente ao 

piso salarial do grupo ocupacional que se enquadra o cargo. 

Os casos enquadrados no item acima somente serão considerados quando 

vierem contribuir para o melhor desempenho nas atribuições do cargo e após análise e 

aprovação antecipada da Diretoria Geral. 

O funcionário técnico-administrativo deverá prestar jornada de quarenta e quatro 

horas semanais de trabalho, ressalvados os casos em que a legislação específica 

estabelecer jornada menor em razão da natureza das atividades correspondentes ao 

cargo. 

Excepcionalmente, no interesse da Instituição, o funcionário poderá 

desempenhar suas atividades mediante um contrato, com jornada de trabalho diversa, 

respeitada a legislação vigente. 
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- Ao portador de diploma de curso superior serão acrescidos 15% (quinze por 
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15. PDCA – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, 

VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA 
 

 

 

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. 

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. 

As quatro fases ou etapas se caracterizam por: 

 
 

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, 



262 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 podermos 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 Componentes Análises, MANOVA, Cluster 

analises, 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 

PDCA, sendo esta a base da melhoria contínua. Essa conexão entre Action-Plan 

chama-se de circularidade do PDCA. Os resultados da implantação dos Pecas 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. 
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Diagrama de Ishikawa, as Sete Ferramentas para o Planejamento da Qualidade, 
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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 

7. Execução/Monitoramento. Comissão 

8. Garantir o alcance das metas. Comissão 

Tabela 23. Planejamento para implantação do PDI. 
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