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APRESENTAÇÃO  

 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento a ser utilizado 

pelas instituições de ensino brasileiras para planejar as ações e políticas de atuação na área 

educacional. Ao adotar o plano, o nível de gestão operacional passa a assumir seu real valor na 

hierarquia institucional. Ao construí-lo, obrigam-se os atores da organização a pensar o 

futuro, revendo o passado e diagnosticando o presente.  

A necessidade do processo de planejamento e consequente formalização do plano 

pelas instituições responsáveis pela educação, no Brasil, foi uma decisão importante que veio a 

garantir maior eficiência e eficácia administrativa a todo o sistema.  

Em relação ao mercado, a importância do planejamento é fundamental para a 

manutenção da Instituição. Saber planejar é uma prerrogativa do gestor educacional.  

 Dentro desse contexto, apresenta-se o PDI da FACULDADE DE CIÊNCIAS  

SOCIAIS APLICADAS - FACISA, mantida pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 

EXTREMO SUL DA BAHIA - CESESB, na Região do Extremo Sul da Bahia.  
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1 PERFIL INSTITUCIONAL  

1.1 Identificação  
 
 

QUADRO 1. Identificação da Mantenedora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  Regularidade Fiscal  
 
QUADRO 2 Informações sobre regularidades fiscais da instituição 
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Mantenedora Mantida 

 

Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia 

CESESB CNPJ 02.611487/0001-74 

Endereço BR 101 - Km 808, 1130 Bairro Santo Antonio do 

Monte CEP 45836-000 - Itamaraju – Bahia Telefone - (73) 

3294-3690 

 

Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas FACISA Endereço BR 101 

- Km 808, nº 1120 - Bairro Santo 

Antonio do Monte CEP 45836-000 - 

Itamaraju - Bahia 

Telefone - (73) 3294-3690 

Documento 

 

Número 

 

Emissão Status 

Cartão de Inscrição do CNPJ 02.611.487/0001-74 

 

 Indeterminada 

 

Inscrição Municipal 1.688 

 

 Indeterminada 

 

Certidão Negativa de débito da 

Secretaria da receita Federal 

  

 

 

 

Concluído 

Certidão Negativa de débitos  

INSS 

 

   

Concluído 

Certidão Negativa de Débito - 

FGTS 

 

   

Concluído 
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1.2 Perfil regional  

 

 

1.2.1 A Cidade de Itamaraju  

A atual cidade de Itamaraju nasceu de um povoado denominado Dois Irmãos, em 

louvor aos Santos Padroeiros Cosme e Damião. Tinha uma pequena rua, tortuosa (atual 5 de 

outubro) com menos de 150 casas, inclusive barracos, na sua maioria construídos de taipas, 

cobertas com telhas de tabica, palha, de tijolos e telhas de barro.  

Embora fizesse parte do município de Prado, existia uma sociedade particular que o 

administrava e cobrava aforamento aos seus habitantes.  

Com o progresso do povoado, tendo como fator a cultura e produção do cacau, café e 

madeira de Lei, o povoado passou a se denominar de Vila do Escondido, passando a fazer 

parte da divisão administrativa do município do Prado como o terceiro Distrito.  

Essa série de progresso trouxe ao governo do prefeito de Prado, a idéia da 

emancipação do Escondido, surgindo o município de Itamaraju.  

A História de Itamaraju tem suas origens nos fatos que culminaram com a guerra do 

Paraguai, ocorrida entre as décadas de 50 e 60. As pessoas do vizinho município do Prado que 

eram convocadas para a guerra, fugiam para a região da Pedra Monte Pescoço e nesta 

localidade se escondiam, surgindo assim o nome de “Escondido”.  

Posteriormente o local passou a chamar-se “Dois Irmãos”, em homenagem aos 

padroeiros da localidade São Cosme e São Damião. 

Finalmente através da Lei Estadual nº. 2.509 de 05 de outubro de 1961 foi obtida a 

emancipação política, passando o município a chamar-se “Itamaraju”.  

 O nome de Itamaraju foi criado pelo pioneiro do cacau Moisés Santos Almeida,  

considerado por muitos da região como um poeta alegórico, pelo qual a cidade ganhou a 

significação da palavra formada pela junção das seguintes sílabas:  

ITA - Que na linguagem indígena significa PEDRA, simbolizada pela pedra cartão postal da 

cidade “Pedra do Monte Pescoço”.  MARA - Significando uma região montanhosa simbolizada 

pela Pedra do Monte Pescoço e de matas representadas por suas galhas de árvores que se 

debruçam nas margens do Rio Jucuruçu. JU - Primeira sílaba do Rio que corta inteiramente o 

município JUCURUÇU, que também é termo indígena, numa alegoria poética dos tupiniquins 

e pataxós.  
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 A data de instalação do município ocorreu quase dois anos após a emancipação 

política, em 07 de abril de 1963, tendo sido eleito o primeiro prefeito de Itamaraju, o 

sergipano José Bonifácio Dantas, popularmente conhecido pelo apelido de “Chapéu de 

Couro”.  

A vila de Escondido que se tornaria Itamaraju mais tarde, se impulsionou com a febre do 

comércio de jacarandá, alto preço do cacau, onde surgiram novas Fazendas, não só de cacau, 

como também as Fazendas de pecuária e muitos emigrantes, que muito contribuíram para o 

desenvolvimento e aspecto urbano da Vila.  

A alavanca propulsora do desenvolvimento do município foi a construção do campo  

de pouso para pequenos aviões (atual Praça 2 de julho), abertura de estradas para os povoados  

do  Farol (Pirajá),  Futuca (Pirají),  Arraial  do  Almeida (São  Paulinho),  além  dos 

melhoramentos na estrada Guarany-Rio Chay e Prado-Itamaraju, com os desvios das ladeiras  

da Atividade para o Tururim e do Ribeirão para mais acima, assim como limpeza periódica do  

Rio Jucuruçu e a construção de um mercado na atual Rua 5 de Outubro. Essa série de  

progresso, trouxe ainda a idéia da emancipação do Escondido, surgindo, portanto, o município  

de Itamaraju.  

A cidade que já foi a maior potência econômica da região por causa do auge do cacau  

nos anos 70, 80 e 90, é hoje o 5º município em arrecadação do extremo sul, ocupa a quarta  

posição populacional da região com 67.860 habitantes, no entanto, ainda possui o segundo  

maior território do extremo sul baiano com 2.370 Km2, menor apenas do que Porto Seguro.  

Possui o quarto maior centro comercial do extremo sul do Estado, com um comércio  

forte e sólido, e tem o que há de melhor em gente, um povo amigo e hospitaleiro.  

Itamaraju é o município com o maior rebanho bovino do estado e a maior bacia leiteira da 

divisão baiana. É o segundo maior produtor de mamão do Brasil, perdendo apenas para o 

Prado, e além de ser o maior produtor de café conilon.  

O município ainda é dono de 100% das melhores fontes de água corrente e de um 

grande número de rios que produzem a segunda melhor água do Brasil, perdendo apenas para a 

qualidade do líquido de Cuiabá, capital do Mato Grosso, conforme resultados de vários 

institutos científicos.  
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1.2.2 Inserção Regional  

 

A caracterização da área de abrangência da FACISA teve como objetivo precípuo  

elencar informações relevantes dos municípios, microrregiões e macrorregião em que esta  

Instituição atua ou pretende atuar contribuindo com a formação e aperfeiçoamento  

profissional em diversas áreas do conhecimento, com o uso de tecnologias que possibilitem o  

desenvolvimento sustentável da economia local, o que consequentemente possibilitará o  

acesso qualiquantitativo da população de bens e serviços essenciais gerando  uma melhoria 

significativa  na qualidade de vida.  

A Mesorregião Sul da Bahia é constituída pelas Microrregiões Homogêneas, conforme  

denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, composta pelos  

municípios de Ilhéus, Itabuna, Valença e Porto Seguro situados, respectivamente, ao Sul da  

Bahia de Todos os Santos e no Extremo Sul do Estado, a qual faz parte o município de  

Itamaraju. Esse espaço geográfico corresponde à Região Geoeducacional da FACISA.  

A título de ilustração, no Extremo Sul da Bahia, anteriormente, havia as 

Microrregiões Homogêneas Interioranas e Litorâneas do Extremo Sul. Hoje, a 

Microrregião de Porto Seguro corresponde a junção dessas duas. Na denominação atual 

prevaleceu o nome da cidade mais conhecida nacionalmente por caracterizar essas unidades 

geográficas, não sendo necessariamente a principal, como foi o caso de Porto Seguro, que em 

expressão econômica está aquém das cidades de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas, 

pertencentes a essa mesma Microrregião.  

Um lugar de clima agradável, que possui uma das poucas áreas da Mata Atlântica  

preservada. Vizinha ao Parque Nacional de Monte Pascoal, às margens da BR 101 e banhada 

pelo Rio Jucuruçu, a cidade de Itamaraju conta com uma população de cerca de 67.860 

habitantes, boa infra-estrutura urbana, diversas opções de acomodação e todas as condições 

para estadia com conforto.  
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FIGURA 1. Mapa Geográfico da Região de Itamaraju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010. 

 

Sua economia é bastante diversificada, no seu entorno concentra-se o maior rebanho 

de gado bovino do Estado da Bahia, além de apresentar uma agricultura bastante dinâmica. 

Seu desenvolvimento foi incrementado com a criação da FACISA, hoje comprovadamente 

uma das melhores opções de formação em nível superior do Extremo Sul da Bahia. Ideal para 

quem procura tranquilidade, qualidade e excelência de ensino e de vida.  

O desenvolvimento econômico da Região do Extremo Sul da Bahia está centrado nos 

pólos de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas voltados para as atividades comerciais 

através da prestação de serviços; agropecuária, cultivo do café, do cacau, da fruticultura, 

mandioca e a bovinocultura de corte.  

No que pese o declínio de determinadas atividades, desponta no cenário local 

alternativas de sustentabilidade que darão um novo impulso à economia regional como: 

turismo,  agroindústria,  indústrias  de  confecções  e  calçadistas,  diversificação  agrícola, 

pecuária leiteira entre outras. Vale ressaltar ainda, que na região está situada em franca 

expansão, duas grandes indústrias de celulose, respectivamente: SUZANO e VERACEL, com 

implantação de extensas áreas de florestas renováveis de eucaliptos.  
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Os serviços de saúde, consultoria, assessoria contábil e empresarial, telecomunicações,  

informática  e  engenharia  têm se  ampliado  em quantidade  e  qualidade,  e  no  âmbito  

educacional, Itamaraju tem se destacado com a ampliação de vagas no ensino médio e  

fundamental.  

A FACISA, na sua proposição de abertura de novos cursos, considera que somente 

uma parcela economicamente privilegiada da população pode custear o ônus de uma educação 

superior fora da localidade de origem. Assim sendo, a Instituição vem propor cursos de 

formação profissional para atender aqueles que estão alijados do processo de conhecimento 

formal e pela questão econômica.  

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e regional,  

oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a pesquisa e a extensão. O 

Curso de Bacharelado em Serviço Social tem como objetivo abrir  

novas possibilidades de espaços de promoção da condição humana, que venham contribuir  

para  a  estabilização  e  o  desenvolvimento  sócio-econômico,  a  partir  da  qualificação  

profissional, inserção no mundo do trabalho e a consequente melhoria das condições de vida,  

através  da  articulação  do  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Procura ainda a FACISA, o  

desenvolvimento de uma cidadania crítica, participativa na construção da transformação  

social mediante a formação de profissionais qualificados que sejam capazes de corresponder  

aos desafios que hoje são postos pela sociedade da informação e do conhecimento.  

Através dos vários programas de responsabilidade social, a IES tem buscado discutir e  

implementar soluções para o Município de Itamaraju, nos vários âmbitos de sua atuação,  

através de constante ampliação de parcerias, para a consecução das melhorias que a sociedade  

almeja.  

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho, assumindo contornos de exclusão social. Ao analisar a quantidade de 

cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se quão ínfimo é 

esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros centros na busca de 

oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos minimizaria a carência da região de abrangência 

da FACISA, oportunizando aos jovens ao ensino superior e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida.  
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Quanto aos Aspectos das Finanças Públicas, no sentido de sua distribuição, ela é  

desigual entre os municípios do extremo sul baiano, quer seja com o FPM (Fundo de  

Participação dos Municípios) como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e  

Serviços), que são as principais fontes de receitas (que representam respectivamente 60% e  

27,9% do total das receitas). Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de  

2005, as maiores arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e  

taxas) foram dos seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com  

mais de 97 milhões de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de  

26 milhões de reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 8,4  

milhões de reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão os  

municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

O quadro sócio-econômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio  

no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de Ensino  

Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais  

Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a criação de novos  

cursos, atenderá a demanda da questão social, na  

formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, no campo de políticas  

sociais públicas, empresariais, organizações da sociedade civil e movimentos sociais.  

Ao mesmo tempo, solidificará a construção de uma nova mentalidade social e 

política na melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. 

Sabemos de antemão que este processo de mudança é demorado e não temos a pretensão de 

equacioná-lo integralmente. Assim, essa parceria na proposição de um novo curso, com certeza 

contribuirá para um perfil de sociedade mais humana, consciente e justa.  

Com um programa inovador de inclusão social, a FACISA tem oferecido bolsas de  

estudos a portadores de necessidades especiais como estímulo à formação acadêmica. Além  

disso, é conveniada a vários programas governamentais de concessão de bolsa de estudo  

como ProUni,  bem como ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES, Bolsas FACISA e 

dentre outros.  

É notória a importância da FACISA em Itamaraju, por ser a  única  IES presencial   

em funcionamento e mais estruturada da região, havendo uma forte interação da comunidade 

com os cursos existentes (Administração, Direito, Enfermagem e Serviço Social), recebendo 

diariamente número significativo de estudantes dos municípios da região. 
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Além de oferecer condição físico-financeira para a instalação de novos cursos de graduação 

e pós-graduação (lato-sensu).  

Seu principal objetivo é a formação acadêmica eficiente, através de disciplinas 

teórico-práticas, no desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a 

participação da sociedade civil local e regional.  

 

 

1.2.3Aspectos Econômicos  

 

A economia da Microrregião de Porto Seguro está centrada na agropecuária 

destacando os seguintes produtos e rebanhos:  

 destacam-se o abacaxi, cerca de 20,54% da produção, batata doce com 16,22%, cana 

de açúcar com 7,16%, mandioca com 11,88%, banana com 37,99% e mamão com 66,07%, 

que representam  peso significativo no total da produção da Mesorregião Sul da Bahia, 

com exceção da cultura do cacau na Microrregião Ilhéus-Itabuna, onde concentra-se a 

maior produção do Estado da Bahia;  

 no rebanho destaca-se o bovino que detém cerca de 73% da criação de búfalos, com        

     57,20% localizado no município de Itamaraju, que possui também significativo número de   

     equinos, e sem  grandes expressões, os suínos e asininos;  

   apresenta a maior produção de leite com 82,33%.  

 

De  acordo  com  as  informações  dos  estabelecimentos  industriais  registrados  na  

Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, por ramos, segundo microrregiões e 

seus principais municípios produtores, com exceção de algumas indústrias, a maioria dos 

estabelecimentos é de pequeno porte. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se o ramo da 

madeira, seguido da construção e, em terceiro o de produtos alimentares.  

Vale destacar que os municípios com maior número de estabelecimentos são Itabuna e 

Ilhéus (Microrregião Itabuna-Ilhéus); Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro e Itamaraju 

(Microrregião de Porto Seguro) e Valença (Microrregião de Valença). No município de Porto 

Seguro e Teixeira de Freitas destaca-se o significativo número de estabelecimentos de 

minerais não metálicos, de estabelecimentos no ramo da metalurgia e mobiliário.  
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Quanto ao turismo, Porto Seguro é o principal pólo turístico da Mesorregião Sul 

Baiano com 487 hotéis, seguido de Ilhéus com 116 hotéis. Destacam-se os municípios de 

Cairu e Valença na Microrregião de Valença; Prado, Santa Cruz de Cabrália, 

Alcobaça e Teixeira de Freitas na Microrregião de Porto Seguro; Una, Canavieiras e 

Itabuna na Microrregião Itabuna-Ilhéus.  

 

1.2.4 Aspectos Físicos e Demográficos  

 

A Mesorregião Sul Baiana ocupa área de aproximadamente 53.931 km2, com 

1.857.585 habitantes, composta por 70 municípios agrupados em três Microrregiões sendo 42 

municípios na Microrregião Itabuna-Ilhéus, com área de aproximadamente 20.508 km2 e 

densidade demográfica de 55,11 hab/km2; 19 na Microrregião de Porto Seguro, com área de 

aproximadamente 27.666 km2 e densidade demográfica de 24,51 hab/km2 (Tabela 3); e 10 na 

Microrregião de Valença com área de 5.609 km2 e densidade demográfica de 40,54 hab/km².  

Como em todo o Estado, a população residente e a taxa de crescimento nas três 

Microrregiões têm sofrido declínio constante em decorrência dos processos migratórios 

relacionados à situação econômica, financeira e a busca do ensino superior nos grandes 

centros urbanos. Como aspiração natural dos jovens numa sociedade globalizada cuja 

demanda se caracteriza pela pluralidade de serviços altamente qualificados.  

O quadro demonstrativo abaixo, apresenta os municípios da Microrregião do Extremo 

Sul com suas respectivas áreas e densidades demográficas. Nela também estão os municípios 

que fazem parte da área de abrangência da FACISA e que buscam pelos seus serviços. Além 

destes, podemos inferir que pela proximidade e prioridade dada a determinados cursos, muitos 

municípios do Estado de Minas Gerais utilizam seus serviços.  
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TABELA 1 - População residente (1), Área  e   Densidade    Demográfica dos Municípios da 

Microrregião de Porto Seguro - Abril - 2010 
 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

 

ALCOBAÇA 20.242 1.506 13,44 

CARAVELAS 22.184 2.361 9,48 

EUNÁPOLIS 99.354 1.197 83,82 

GUARATINGA 22.906 2.324 9,59 

IBIRAPUÃ 7.853 786 10,04 

ITABELA 26.821 853 31,27 

ITAGIMIRIM 7.125 817 8,79 

ITAMARAJU 67.868 2.370 26,58 

ITANHÉM 21.108 1.445 14,60 

JUCURUÇU 10.533 1.438 7,31 

LAJEDÃO 3.654 614 5,82 

MEDEIROS NETO 22.714 1.246 18,22 

MUCURI 35.106 1.775 20,05 

NOVA VIÇOSA 36.792 1.326 27,23 

PORTO SEGURO 122.344 2.409 51,46 

PRADO 26.590 1.665 15,66 

SANTA C. CABRÁLIA 26.237 1.722 16,80 

TEIXEIRA FREITAS 125.678 1.154 108,84 

VEREDA 7.398 829 8,86 

 
TOTAL GERAL 678.115 27.666 24,51 

 
FONTE: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010.. 
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Na Microrregião de Porto Seguro os municípios, destacando-se Guaratinga, 

Caravelas, Prado e Porto Seguro, todos com mais de 2.000 km2.  

O Estado da Bahia apresentou uma densidade demográfica nos anos 70 de 13, 4; em 

1980 de 16, 9; em 1991 de 21,0; em 1996 de 22,35 hab/ km2, em 2000 de 23,16 hab/km2 e em 

2010 de 24,93 hab/Km2. Esses dados quando comparados com o conjunto do Estado 

mostram que a densidade demográfica da Mesorregião Sul ainda é relativamente alta.  

 

 

1.2.5 Aspectos de Infra-Estrutura  

 

No que se refere ao número total de domicílios, com abastecimento de água, 

instalação sanitária e coleta de lixo, a média é de 35,16% na Microrregião de Ilhéus-

Itabuna; 31,77% na Microrregião de Porto Seguro e de 26,83% na Microrregião de Valença; 

perfazendo um percentual de 33,42% na Mesorregião Sul Baiano. A média de municípios com 

instalação sanitária é de 57,23% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 69,36% na Microrregião 

de Porto Seguro é de 36,95% na Microrregião de Valença; perfazendo um percentual de 

58,02% na Mesorregião Sul Baiano.  

Em relação aos domicílios com coleta de lixo, a média é de 38,49% na Microrregião de 

Ilhéus-Itabuna; de 44,88% na Microrregião de Porto Seguro e de 23,27% na 

Microrregião de Valença; perfazendo um percentual de 38,38% na Mesorregião Sul Baiano.  

Individualmente podemos observar que a Microrregião de Ilhéus-Itabuna apresenta 

melhores indicadores, seguida da Microrregião de Porto Seguro que apresenta melhor 

indicador na coleta de lixo.  

Na Mesorregião Sul Baiano, o principal uso de energia elétrica é o residencial com 

38,6%; seguido de 20,14% de uso comercial; 14,94% de uso industrial; 7,83% rural e 

outros usos com 18,48%. Essa estrutura de uso é seguida pelas Microrregiões de Porto 

Seguro e Valença, com exceção para a Microrregião de Ilhéus-Itabuna onde há um equilíbrio 

do uso comercial e industrial, cerca de 20% e 17,75% respectivamente. Esse diferencial 

deve-se ao fato do uso industrial em Ilhéus ser relativamente alto.  
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1.2.6 Aspectos da Saúde  

 

 

O sistema de saúde do município de Itamaraju é formado por um conjunto de 

instituições públicas municipais, composto por 13 Postos de Saúde; 01 Centro de Saúde; 01 

Policlínica; 02 consultórios odontológicos públicos; 02 maternidades conveniadas com o SUS; 

01 Hospital Regional com 30 leitos; 01 filantrópico com 73 leitos; 01 privado conveniado com 

o SUS e 20 leitos; perfazendo um total de 123 leitos.  

Quanto ao total de leitos hospitalares, médicos e odontólogos por habitante, existe uma 

grande concentração de leitos e profissionais ligados à saúde nos municípios de Itabuna e 

Ilhéus. Nessa Microrregião os municípios apresentam uma concentração de leito por habitante 

relativamente alta. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se a proporção de leitos por 1000 

habitantes, em Alcobaça de 7,11 e em Mucuri de 3,86. Já a proporção de médicos, tende a 

ser menor do que 0,5 em todos os municípios, o mesmo ocorrendo com a proporção de 

odontólogos por 5000  habitantes  e de enfermeiros por 10.000, chegando a ser menor que 0, 

3 na grande maioria dos municípios, em alguns este profissional nem existe.  

 

TABELA 2 - Oferta de Leitos por Especialidades pelas Unidades Prestadoras de Serviços 

(UPS) de Itamaraju 

                                                                          UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

 

                                 ESPECIALIDADES Santa Rita São Vicente Hospital Regional        TOTAL 

Clínica Médica 26 06 14 46 

Clínica Cirúrgica 12 06 04 22 

Clínica Obstétrica 12 08 06 26 

Clínica Pediátrica 23 00 06 29 

TOTAL GERAL 73 20 30                            123 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju - Relatório de Gestão, 2009.  

 

 

Os hospitais prestam serviços de urgência/emergência e ambulatoriais durante  24 

horas, oferecendo consultas nas quatro especialidades básicas (pediatria, clínica médica, 

obstetrícia e ginecologia), além da ortopedia e cardiologia. Oferecem ainda, serviços de 

média complexidade na área de imagenologia, radiologia, tomografia, ultra-sonografia, 

mamografia, eletrocardiografia e exames de análises clínicas.  
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Ademais, o município conta com a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis onde 

funciona atualmente, em sistema de comodato, a Policlínica Municipal, que estará 

inaugurando em breve os seus 80 (oitenta) leitos com a seguinte distribuição: 20 para 

pediatria, 105 para ginecologia e obstetrícia (GO), 10 para cirurgia, 10 para clínica médica e 

15 apartamentos. A Fundação Hospitalar funcionará como Hospital Universitário e será o 

laboratório permanente do Curso de Enfermagem da FACISA com proposta de residência e 

intercâmbio com outros países.  

O município encontra-se na Gestão Plena da Atenção Básica, com o Conselho 

Municipal de Saúde funcionando regularmente, composto por 17 conselheiros. A referência e 

contra-referência estão sendo implementadas, e os encaminhamentos da zona rural ou do 

centro e postos de saúde para o hospital são realizados através dos Agentes 

Comunitários de Saúde. Quanto à referência para assistência especializada, média e alta 

complexidade, o município utiliza a rede de serviços próprios, ou dos municípios de 

Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itabuna.  

O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado em 27/10/98, possuindo 16 

equipes, com 04 instrutoras /supervisoras e 105 agentes comunitários de saúde, distribuídos 

76 profissionais para a zona urbana e 29 para a rural, com cobertura de 24,5 da população.  

 

1.2.7 Aspectos Educacionais  

 

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de Valença representam 

aproximadamente 64%, 26% e 10% do percentual de estudantes no Pré-Escolar, Ensino 

Fundamental e Médio, respectivamente localizados na Mesorregião Sul Baiano.  

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna e de Porto Seguro têm percentual de 

alfabetizados próximo a 54% e na de Valença esse percentual cai para 42,5%. Na 

Mesorregião Sul Baiano o percentual de alfabetizados com  mais de 5 anos, é de 

aproximadamente 52% contra 59% para o Estado da Bahia em seu conjunto.  

Tomando como referência pessoas residentes com mais de 14 anos, as taxas de 

alfabetização são melhores, atingindo 83% em Itabuna; 80% em Ilhéus; 74% na Microrregião 

de Porto Seguro; 69% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 58% na Microrregião de Valença; 

perfazendo na Mesorregião Sul Baiano o percentual de 69,5% contra 74% para o conjunto 

do Estado da Bahia.  
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        Nessa direção, os percentuais de alfabetização para as pessoas residentes de 7 a 14 anos 

são de 61% na Microrregião de Porto Seguro; 58% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 44% na 

Microrregião de Valença; perfazendo na Mesorregião Sul Baiano um percentual de 57% contra 

62% para o conjunto do Estado da Bahia.  

Existem 30.294 alunos matriculados na Mesorregião Sul Baiano, sendo que 19.716 

estão na Microrregião de Ilhéus-Itabuna, 4.481 em Itabuna e 2.052 em Ilhéus. Na Microrregião 

de Porto Seguro são 8.257 alunos freqüentando o Ensino Médio.  Desse número os jovens 

mais aquinhoados economicamente buscam o acesso ao ensino superior em instituições, 

via de regra, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, visando o conhecimento e a 

conseqüente qualificação profissional.  

E outros tantos ficam à margem do processo de educação superior desejada, por não 

poderem custear sua manutenção fora das localidades de origem, que além do custeio com o 

curso superior, acrescentam a hospedagem, a alimentação e locomoção, dentre outras 

despesas. Ressaltamos ainda, que outro dado a ser considerado, a saída desses jovens muito 

cedo de casa, cortando vínculos afetivos e valores culturais e religiosos, vêm preocupando 

sobremaneira suas famílias.  

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho e esse não acesso assumem contornos de exclusão social. Ao analisar a 

quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se 

quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros 

centros na busca de oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos não só ampliaria o acesso a outros 

cursos, mas também a outras fatias do mercado de trabalho e contribuiria para o 

desenvolvimento humano, econômico e social da região. Sem dúvida, é ainda a grande 

lacuna a ser preenchida na região de abrangência da FACISA, de forma a atender a 

demanda de ensino superior, por profissionais qualificados, principalmente no campo do 

Serviço Social, necessários à interpretação das questões econômico-sociais e, além disso, 

que sejam capazes de propor mecanismos de análises, formular e implementar  projetos, 

pesquisas e políticas sociais de melhoria da qualidade de vida das comunidades.  
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1.2.8 Aspectos de Comunicação  

 

Os dados referentes a estes indicadores revelam a grande desigualdade existente 

entre os municípios de uma mesma Microrregião e desses com outros municípios das outras 

Microrregiões. O número de terminais telefônicos instalados em Itabuna representa 

42,51% dos terminais de sua Microrregião e 24,27% do total da Mesorregião Sul Baiano. 

Na Microrregião de Porto Seguro, as cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itamaraju e 

Porto Seguro estão melhores  servidas de terminais telefônicos do que as demais. Já na 

Microrregião de Valença, 65,72% dos terminais telefônicos estão instalados na cidade de 

Valença. 

Em relação ao número de emissoras de rádio e televisão licenciadas, a Mesorregião Sul 

Baiano conta com 17 emissoras de rádio FM, sendo 09 na Microrregião de Ilhéus-Itabuna, 

contando ainda com 20 rádios AM e 02 canais de televisão.  

 

 

1.2.9 Aspectos das Finanças Públicas  

 

Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 2005, as maiores 

arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e taxas) foram dos 

seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com mais de 97 

milhões de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de 26 

milhões de reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 8,4 

milhões de reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão os 

municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

A principal fonte de receita dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), representando cerca de 60% do total das receitas. Em segundo lugar está o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com 27,9%. Já o Imposto Territorial 

Rural (ITR) representa 3,2% do total das receitas municipais da Mesorregião Sul Baiano.  

No tocante a distribuição das finanças públicas, ela é desigual entre os municípios, 

quer seja com o FPM como o ICMS, que são as principais fontes de receitas.  
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O FPM da Microrregião de Ilhéus-Itabuna representa 59,4% de sua receita; o da 

Microrregião de Porto Seguro representa 57,8% de sua receita; e, o da Microrregião de 

Valença representa 72,8% de sua receita. Já o ICMS representa 23,9%,  

39,0% e 20,9% das receitas das Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de 

Valença, respectivamente.  

O quadro sócio-econômico acima caracterizado apresenta-se como um grande 

desafio no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de 

Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas -FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a 

criação de novos cursos, principalmente no campo do Serviço Social, atenderá a demanda da 

questão social, na formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, no campo 

de políticas sociais públicas, empresariais, organizações da sociedade civil e movimentos 

sociais. Ao mesmo tempo, solidificará a construção de uma nova mentalidade social e 

política na melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. 

Sabemos de antemão que este processo de mudança é demorado e não temos a pretensão de 

equacioná-lo integralmente. Assim, essa parceria na proposição de um novo curso, com 

certeza contribuirá para um perfil de sociedade mais humana, consciente e justa.  

 

 

1.2.10 Aspectos Sociais  

 

O Brasil apresenta um perfil de desigualdade social e concentração de renda 

desumano e desproporcional. Esse quadro estende-se aos demais Estados do País. Os 

dados relativos à renda revelam a dimensão da pobreza existente no Estado da Bahia. Alguns 

dados são por si só relevantes, como na Mesorregião Sul Baiano, onde o total dos chefes de 

famílias que recebem até um salário mínimo de renda corresponde a 58.55% da 

população, e os que recebem mais de cinco salários mínimos corresponde apenas 5.44%.  

Observa-se que a distribuição de renda nesta região é grave, uma vez que a grande 

maioria limita-se à sobrevivência física, comprometendo seriamente a perspectiva 

consistente de desenvolvimento regional, pela pequena dimensão do mercado interno, pelo 

despreparo dos profissionais e pelo pouco espírito competitivo e empreendedor existente.  
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Esses dados, quando associados com os níveis de educação formal, explicitam 

melhor a grandeza do problema e o desafio do Poder Público, das Universidades e Faculdades 

locais e regionais.  

A sociedade brasileira,  extremamente estratificada  e hierarquizada,  caracteriza-

se,  pelo movimento de acumulação de capital, observando-se a coexistência de formas 

rudimentares de organização do trabalho produtivo com a mais avançada tecnologia da 

economia capitalista. As desigualdades sociais e regionais existentes refletem essas 

condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno 

desenvolvimento sustentável de uma política social que seja adequada à demanda deste 

contexto.  

O entendimento de assistência social, como uma política social pública e enquanto 

direito de todo cidadão e dever do Estado deve estar atrelada a um projeto, resultante das 

condições de vida das pessoas, ou seja, das condições de saúde, educação, trabalho, 

alimentação, habitação, transporte, emprego e lazer. E, assim, o resultado se dará no 

resgate da enorme dívida social que se perpetua dentro da sociedade brasileira para com os 

segmentos socialmente excluídos do processo de produção da riqueza e de sua distribuição.   

Além disto, deve essencialmente estar vinculada a uma perspectiva em que se contemple a 

construção de uma sociedade mais justa e humana, capaz de propiciar a todos, condições 

dignas, para o desenvolvimento de suas potencialidades, a fim de se reduzir o alto índice de 

desigualdade social que permeia, no caso específico, a Região Sul e Extremo Sul da 

Bahia, e por extensão, as distintas regiões deste País que se caracterizam por profundas 

desigualdades.  

Neste contexto, o município de Itamaraju/BA, não difere da atual conjuntura sócio-

econômica. Como determinante desse processo tem-se de um lado, a concentração fundiária, a 

crise cacaueira e o conseqüente esvaziamento do campo através da expulsão do trabalhador 

rural do campo. De outro, o crescimento vegetativo da população urbana, acelerado pelas 

migrações externas ao município cujo resultado é a busca incessante por postos de trabalho, 

moradia, infra-estrutura, saneamento, saúde, educação e assistência social. A incapacidade 

do poder público municipal no enfrentamento dos problemas sociais gerados pela “inclusão 

urbana” termina por permitir a cristalização na cidade, de um contexto perverso de exclusão 

social, face os pré-requisitos mínimos de habitabilidade, no qual se insere o migrante.  
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Ainda que guardadas as proporções locais, Itamaraju construiu-se em exemplo 

vivo de questões sociais geradas pelas transformações no mundo do trabalho; os baixos 

índices sanitários, padrões de moradias precárias e discricionárias quanto ao espaço vital, 

instabilidade social e marginalização quanto aos serviços básicos e a violência familiar; 

este é o cenário dramático do migrante. Apenas 7% da população é atendida por esgoto 

sanitário, apresentando alto índice de analfabetismo. De acordo com o IBGE cerca de 30% 

da população do município concluiu o ensino fundamental. O diagnóstico da Secretaria de 

Assistência Social do município indica cerca de 20.000 pessoas (31% da população) em 

condições inadequadas de habitabilidade, estimando 0.3% da população de crianças e 

adolescentes na rua e cerca de 500 em situação de risco social, e 1.100 idosos recebendo o 

Benefício de Prestação Continuada.  

A Secretaria infere ainda a existência de 5.000 portadores de deficiência, sendo 

que os portadores de transtornos mentais correspondem a 15% da população. Os 

levantamentos também apontam o alto índice de desemprego e emigração como uma das causas 

da desestruturação familiar e a utilização da mão-de-obra infantil nas lavouras.  

O produtor rural que havia acorrido ao espaço urbano, neste permanece em 

precárias condições de higiene, saúde, educação e habitação. Esses problemas levam as 

soluções que vão desde ações assistenciais historicamente propostas por grupos, entidades 

civis e religiosas, até propostas mais abrangentes e participativas decorrentes da ação dos 

conselhos locais e grupos progressistas do governo, que nem sempre funcionam 

adequadamente ou atendem a demanda.  

É notória a importância da  FACISA em Itamaraju, por ser a única IES em 

funcionamento e mais estruturada da região, havendo uma forte interação da comunidade com 

os cursos existentes (Administração, Direito e Enfermagem e Serviço Social), recebendo 

diariamente número significativo de estudantes dos municípios da região.  

Por sua vez, oferece condição físico-financeira para a instalação de novos 

cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu). Seu principal objetivo é a formação 

acadêmica eficiente, através de disciplinas teóricas-práticas, no desenvolvimento de 

pesquisas e projetos de extensão, buscando a participação da sociedade civil local e regional.  
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1.3 Históricos  

 

 

1.3.1 Da Mantenedora  

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB,  

Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, tem sede e foro na  

cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio  

do Monte, CEP 45.836-000. Faz parte da Mesorregião Econômica do Extremo Sul da  

Bahia, da Microrregião de Porto Seguro e a 8ª Região Administrativa de Saúde e de  

Educação.  

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB,  

entidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.611.487/0001 - 74,  

constituída pelo contrato particular de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada,  

conforme o Protocolo nº 6.192, lavrado em 30/06/98, Livro A-1, fls. 273, e registrado no  

Livro A-1, nº 160, fls. 163/164 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da  

Comarca do município de Itamaraju/BA. As alterações contratuais realizadas em 11 de maio  

de 1999 e em 25 de julho de 2001, foram protocoladas sob nº.6.649, fls. 298 e 7.328, fls. 33,  

ambas do Livro A-2 e averbações no Livro A-1, sob nº 160, fls.163 v, respectivamente, em  

24 de novembro de 1999 e em 25 de outubro de 2001, no mesmo cartório supra citado.  

Nascido para viabilizar projetos na área social, em nível superior, o CESESB, partiu de 

um amplo estudo que apontou as lacunas, primordialmente relacionadas à necessidade de 

ações sociais junto à população, no município de Itamaraju.  

A Mantenedora tem por objetivo concorrer para o desenvolvimento da educação na  

região de abrangência de sua inserção geográfica, nas diversas áreas e níveis, desde que de  

acordo com a legislação vigente; portanto, manter instituições de ensino, oferecendo ao  

estudante cursos atualizados, dinâmicos, com total inserção na modernidade. Pode também  

prestar  consultoria  e  planejamento  na  área  de  educação,  além  de  contribuir  para  o  

aprimoramento  cultural.  Porém, saliente-se que em sua constituição está declarado o  

compromisso com o desenvolvimento da solidariedade humana e aperfeiçoamento do ser  

humano.  
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1.3.2 Da FACISA  

 

Após a elaboração de estudo que diagnosticou as necessidades regionais, resultando  

em um volume significativo de informações, um grupo de educadores, atendendo o anseio da  

população local e de seus representantes nos poderes Executivo e Legislativo, resolveu criar a  

Mantida (IES), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, que foi credenciada pelo  

Ministério da Educação, através da Portaria Ministerial nº 1.673, de 19 de outubro de 2000,  

tendo em vista o Parecer nº 853/2000, expedido pela Câmara de Educação Superior do  

Conselho Nacional de Educação, em conformidade com os Processos nº. 23000.006484/98-00  

e 23000.007728/98-08.  

Seu Campus situa-se entre os três principais pólos urbanos do Extremo Sul da Bahia,  

composto  pelos  municípios: Teixeira de Freitas,  Eunápolis  e Porto Seguro. Sua área  

geoeducacional abrange a Região Litoral Sul e agrega a sub-região conhecida como Extremo  

Sul  da  Bahia  composta  por 21  municípios,  perfazendo  uma  área  territorial  de 

aproximadamente 27.814 km2, correspondendo a 4,9% da área do Estado da Bahia e cerca de  

4% de sua população. A Região Litoral Sul coincide em muitos aspectos com a Mesorregião  

Sul da Bahia compreendendo as Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, Valença e Porto Seguro.  

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) deu início ao empreendimento, 

em virtude de ter um programa amplo o suficiente para formar profissionais, com um olhar 

critico da realidade, que possam atuar na sociedade brasileira como elementos disseminadores 

de um adequado projeto de sociedade.  

Cabe à Instituição propiciar condições para que o aluno, desde cedo, se desenvolva 

integralmente e acredite no processo educativo como fonte emancipadora da vida, capaz de 

trazer a si mesmo a certeza de uma existência plena de significado.  

Nessa busca, a FACISA adota alguns princípios norteadores para a formação de 

cidadãos harmoniosos e comprometidos com a transformação da sociedade.  

 

1.3.3 Curso de Bacharelado em Direito  

 

O Curso de Bacharelado em Direito da FACISA é de modalidade presencial,  

semestral, oferecendo 200 vagas anuais, 100 por semestre nos turnos diurno e noturno, foi  

autorizado pela portaria nº 1.673 de 19 de outubro de 2000, publicado no Diário Oficial da  
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União em 23 de outubro de 2000 e reconhecido pela portaria nº 293 de 23 de junho de 2006. 

Devido à divulgação do CC estas vagas foram cautelarmente reduzidas em 65%. 

1.3.4 Curso de Bacharelado em Enfermagem  

 

O Curso de Bacharelado em Enfermagem da FACISA de modalidade presencial,  

semestral oferecendo 84 vagas anuais, 42 por semestre no turno diurno com entrada através  

de processo seletivo. Foi autorizado em 15 de março de 2004 pela Portaria nº 643 e reconhecido 

pela Portaria nº 351 de 17 de março de 2009 publicado no Diário Oficial da  

União em 19 de março de 2009. A 1ª turma, de 36 alunos, colou grau em dezembro de 2007.  

No segundo semestre de 2007 não houve formação de turma em conseqüência em junho de 2011 

não houve colação de grau da enfermagem. O curso até o fechamento do 1º ciclo  

avaliativo do SINAES tinha a duração mínima de oito semestres, à partir de 2011 passou a ter a  

duração mínima de 10 semestres com carga horária mínima de 4000 horas. As turmas  

anteriores a 2011 seguem a grade curricular de 4095 horas a serem cumpridas em 8 semestres,  

as posteriores seguem grade curricular para 10 semestres em processo de construção do PPC  

pelo colegiado, sendo assim a carga horário do curso de enfermagem da FACISA  passa a ter 

4668 horas.  

 

1.3.5 Curso de Bacharelado em Administração  

 

O Curso de Bacharelado em Administração visa à formação de profissionais (Título de  

Bacharel em Administração) qualificados para desenvolver o processo de gestão em diversas  

áreas das organizações: produção e serviços, comercialização e marketing, finanças, recursos  

humanos, gestão da informação, entre outras. O curso de administração da FACISA é de  

modalidade presencial, semestral, oferecendo 200 vagas anuais, 100 por semestre nos turnos  

diurno e noturno, foi autorizado pela portaria 2.242 de 15 de outubro de 2001 e reconhecido  

pela portaria nº 223 de 7 de junho de 2006 e publicado no Diário Oficial da União em 09 de  

junho de 2006.   
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1.3.6 Curso de Bacharelado em Serviço Social 

 

O Curso de Bacharelado em Serviço Social foi autorizado em 12 de novembro de 2009 

pela Portaria nº 1.617 e publicada em 13 de novembro de 2009. A primeira turma iniciou o 

curso em fevereiro de 2010.  

 

 

1.4 Visão e  Missão  

 

Visão 

 

Desse modo, a FACISA (CESESB) tem como visão tornar-se um centro de referência 

entre as instituições de Ensino Superior no Estado da Bahia, reconhecido na sociedade 

itamarajuense e brasileira pelo referencial na formação dos profissionais, buscando tornar-se 

um Centro de Excelência em Educação Superior, nos próximos 10 anos. Assim, reconhecida 

como uma instituição de Ensino Superior de excelência, no desenvolvimento do ensino, no 

incentivo e prática da pesquisa e extensão e na gestão de projetos sociais, com 

responsabilidade social. 

  

Missão 

 

Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a Educação Superior, com 

objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, 

pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regionais e local, com responsabilidade 

social, através da promoção e estímulo à formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e 

tecnológico de recursos humanos em consonância com os anseios, as necessidades e as 

diversidades da sociedade em geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, 

de pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 

 

1.5 Finalidades, objetivos, áreas de atuação e inserção regional  

 

A FACISA tem por finalidade:  
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Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a Educação Superior, com 

objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, 

pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regionais e local, com responsabilidade 

social, através da promoção e estímulo à formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e 

tecnológico de recursos humanos em consonância com os anseios, as necessidades e as 

diversidades da sociedade em geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, 

de pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 

Inserida na Região denominada Extremo Sul do estado da Bahia, que tem como sede a  

cidade de Itamaraju, a Instituição desfruta, até, de certo privilégio, o de atuar numa região dotada 

de infraestrutura completa, que dispõe de sistema viário, e aéreo, telefonia, estações de 

televisão, rádios e jornais e satisfatória rede bancária.  

O grande desenvolvimento econômico e o crescimento populacional justificam a 

preocupação da Entidade Mantenedora, Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia, 

em oferecer à população a possibilidade de ser inserida nos processos de construção e 

reconstrução da sociedade, do conhecimento e da solidariedade.  

Nesse sentido, foi concebida a implantação dos cursos de Bacharelado em Direito, 

Administração, Enfermagem e Serviço Social, que contemplam atividades supervisionadas, 

pesquisas e extensão, aulas práticas, visitas técnicas, palestras e seminários, de caráter 

individual e grupal, fazendo dos cursos um espaço de conhecimento compartilhado na 

convivência da comunidade acadêmica.  

Pérez Gomes, em seu livro Compreender e Transformar o Ensino, publicado pela 

Artmed, em 2000, descreve:  

 
“A aprendizagem em aula não é nunca meramente individual, limitada às relações 

frente a frente de um professor e um adulto. É claramente uma aprendizagem 

dentro de um grupo social com vida própria,  com  interesses,  necessidades  e  

exigências  que  vão configurando uma cultura peculiar”.  

 

O ideal de “aprender a aprender”, o de “aprender a pensar” e o “aprender a servir” 

podem ser construídos nesta Instituição voltada para os interesses e necessidades da 

comunidade.  

Cumpre, dessa forma, sua função social de formar profissionais/cidadãos para o 

mercado de trabalho, minimizando desigualdades de conhecimento.  
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1.6 Diretrizes pedagógicas  

 

 

Nos últimos anos, as equipes dirigente e pedagógica da Faculdade de Ciências Sociais  

Aplicadas - FACISA têm estudado com aprofundamento o estado atual da Educação no Brasil e  

no mundo.  

Percebeu-se a existência de espaço e demanda para um novo projeto pedagógico 

institucional, centrado na busca da excelência do processo de formação de profissionais.  

Dotada de instalações adequadas e modernas, equipamentos de última geração e corpo 

docente de alta qualificação, esta Instituição tem como objetivo maior preparar um 

profissional tecnicamente competente, comprometido com valores éticos, eficiente no 

atendimento às necessidades de sua comunidade - em caráter individual ou coletivo - e 

preparado para trilhar os caminhos assistenciais, acadêmicos ou de pesquisa.  

Alicerçado nessas premissas, a FACISA vem reestruturando seus projetos e 

programas. Desde o início, a prioridade foi montar um projeto pedagógico capaz de formar 

um profissional apto a enfrentar os desafios do célere desenvolvimento tecnológico e a 

acumular, de modo crítico, os novos conhecimentos. Além disso, esse profissional deve 

adotar postura ética, manter a empatia e a solidariedade com seus pacientes e preservar o 

sentido altamente humanístico da profissão.  

Esse estudo evidenciou que o ensino superior precisa preparar o aluno para o trabalho 

futuro, e não apenas para o pratica de hoje. Para isso, tem que progredir em avaliações e 

pesquisas contínuas.  

De forma sintética, as principais mudanças que estão em curso e que serão 

implantadas, seriam:  

· Adequação curricular às novas diretrizes, conduzindo, conjuntamente, as ciências básicas e 

técnicas;  

· Conduzir o aprendizado para a comunidade;  

· Enfatizar a necessidade de desenvolver a capacidade de comunicação, a ética, a informação 

tecnológica e a capacidade de análise crítica;  

· Introduzir novas técnicas educacionais, promotoras de um pensamento crítico e de hábitos de 

estudo para a educação continuada;  

· Desenvolver o uso da educação baseada na evidência;  

· Treinar as habilidades por meio do uso de laboratórios de habilidades, treinamentos 

integrados com a vivência profissional e em outros cenários;  
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· Atualizar e aperfeiçoar o corpo docente, conscientizando-o que para formar o "Profissional de 

amanhã" há necessidade de preparar também o professor;  

· Estabelecer um mecanismo de admissão de professores que extrapole a simples avaliação do 

conhecimento cognitivo e a ele associe o de valores e atitudes.  

Desde o  início  de 2011,  os Projeto Pedagógico de Curso   (PPC), estão sendo 

reestruturados segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de graduação, planejados e 

discutidos pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos quatro cursos em andamento.  Já 

em 2011 e 2013, foi concluindo os PPCs dos cursos de Bacharelado em Direito, Enfermagem, 

Serviço Social e em Administração, cuja nova estrutura curricular passará a coexistir com o 

currículo anterior da FACISA, recebendo acompanhamento e avaliação constante por parte 

da Coordenação de Ensino, do NDE e da CPA (Comissão Própria de Avaliação).  

Nesse contexto, vários referenciais pedagógicos passarão a ser observados para a 

consolidação dos novos projetos:  

· Diversificação dos cenários de aprendizado, levando o aluno a comunidade;  

· Integração horizontal e vertical do currículo, com permanente articulação entre ciências 

básicas e as disciplinas técnicas e práticas de cada curso;  

· Inclusão do currículo em espiral, com a permanente revisão e em níveis crescentes de 

complexidade, dos conteúdos e materiais incorporados no ciclo básico;  

· Introdução dos fundamentos da pesquisa e sua metodologia, propiciando o desenvolvimento 

da capacidade de comparar, integrar e incorporar o conhecimento, buscando a verdade no que 

lhe for ensinado e, sobretudo, estimulando a criatividade;  

· Desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, por meio da integração da teoria com a  

prática;  

·  Integração  do  ensino,  enfatizando  a  noção  de  equipe  e  introduzindo  o  aluno  no 

conhecimento das competências e habilidades das demais profissões. Isso contribui para 

alicerçar o respeito mútuo e o uso adequado de serviços;  

· Contato com os avanços tecnológicos pertinentes para que sejam analisados criticamente, 

estimulando o debate quanto à indicação e utilização;  

· Estímulo ao desenvolvimento filosófico e cultural do aluno, buscando a sensibilização para o 

sentido humanístico de sua futura profissão;  

· Preparação do aluno para a auto-instrução, associando aos métodos tradicionais a busca da 

informação eletrônica, assim como reservando uma carga horária livre para o aprendizado 

independente;  
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· Conscientização do aluno dos custos profissionais, preparando-o para analisar criticamente o 

binômio custo-benefício;  

· Desenvolvimento das habilidades técnicas, por meio de:  

_ frequência aos laboratórios;  

_ prática comunitária;  

_ educação multiprofissional;  

_ recursos multimídia e eletrônicos; e  

_ avaliação das habilidades por meio de estudo de casos estruturados por objetivos.  

· Um corpo docente qualificado, mediante:  

_ processo de seleção;  

_ processo  sistemático  de  atualização  do  conteúdo  programático  e  dos  mecanismos 

didáticos, levando à incorporação de novas metodologias testadas e aceitas como indutoras de 

um aperfeiçoamento do binômio ensino-aprendizagem; e  

_ compromisso com o processo pedagógico.  

· Uma metodologia de ensino:  

_ centrada no aluno;  

_ capaz de tornar o acadêmico partícipe na construção do seu aprendizado; _ capaz de 

desenvolver no aluno a capacidade de auto-instrução; e  

_ indutora da incorporação de sólidos princípios éticos.  

· A presença de estruturas inovadoras:  

_ Laboratórios de habilidades.  

(Trata-se de unidades onde os alunos aprendem por meio de material audiovisual, programas de 

computador, biblioteca, vídeos ou seminários de informação.)  

_ Programa de orientação e apoio ao aluno  

_ Recursos multimídia e eletrônicos  

(Compreende a coleção de diapositivos, fitas de áudio, vídeo e softwares, assim como o 

centro virtual de aprendizado com conexão à Internet.)  

_ Processo permanente de avaliação, que compreende o aluno, o projeto pedagógico e a  

Instituição, executado pela coordenação do próprio curso e pelo grupo de apoio aos 

docentes.  
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2 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL  

 

2.1 Organização acadêmica e administrativa  

 

2.1.1 Estrutura organizacional e instâncias de decisão  

 

A FACISA é administrada segundo seu Regimento Geral (ANEXO I), que 

estabelece todo o arcabouço de funcionamento da Instituição, incluindo as atividades 

acadêmicas, a comunidade escolar e o regime disciplinar e pela legislação pertinente. 

O Regimento estabelece, entre outros elementos, a relação com a entidade Mantenedora, 

destacando-se nesse aspecto os seguintes pontos:  

A Mantenedora é responsável pela Faculdade, garantindo a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente e prestigiando a autoridade didático-científica própria dos órgãos 

deliberativos e executivos da Mantida;  

A Mantenedora compete promover adequadas condições de funcionamento da 

IES e assegurar os suficientes recursos financeiros de custeio;  

As decisões dos órgãos colegiados da FACISA que importem aumento   de  despesas  

relativamente ao orçamento previsto dependem da aprovação da Mantenedora. 

A estrutura organizacional da FACISA compreende os seguintes órgãos:  

Normativos e Deliberativos:  

-Conselho Superior - CONSU.  

Executivos:  

-Diretoria Geral;  

-Secretaria (Coordenação) Acadêmica Geral;  

-Coordenações de Cursos;  

Assessoramento:  

-Comissão Própria de Avaliação - CPA;  

-Pesquisador Institucional;  

-Comissão Permanente de Processo Seletivo;  

-Assessoria Jurídica;  

-Ouvidoria;  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               36 

 

 Administrativos:  

-Secretaria Geral da FACISA  

-Tesouraria e Contabilidade  

-Corpo Técnico-Administrativo  

Suplementares:  

-Coordenações de Estágios,  

-Núcleos:  

-Pesquisa,  

-Extensão,  

-Atividades Complementares,  

-Apoio Psico-pedagógico,  

-Biblioteca,  

 

Todo o sistema de decisões e autorizações relativo às questões acadêmicas e gerenciais 

são de responsabilidade da Mantida, proporcionando agilidade na gestão acadêmica e 

administrativa.  

A Mantenedora adota um permanente e eficaz mecanismo de acompanhamento e  

avaliação do orçamento e dos objetivos a serem alcançados a cada ano, de acordo com o  

Plano de Desenvolvimento Institucional aprovado. A Mantenedora apresenta convicção em  

relação ao grau de maturidade, de profissionalismo e de independência que norteará as  

relações entre a Mantenedora e a Mantida, tão necessária para o bom andamento das  

atividades e para o alcance dos objetivos pretendidos. 

 Portanto, é desejável que ambas as  

instituições caminhem juntas para o alcance de sua missão e de seu Plano de  

Desenvolvimento Institucional, mas que haja respeito à autonomia de organização acadêmica  

da Mantida.  Cabe ressaltar que todas as relações entre Mantenedora e Mantida são  

estruturadas e desenvolvidas dentro dos parâmetros definidos pela legislação e pelos órgãos  

competentes.  

 
 

2.1.2 Relacionamento e parcerias  

 

Em sintonia com seus objetivos institucionais, com os Projetos Pedagógicos dos  

Cursos de Bacharelado em Direito, Enfermagem, Administração e de Serviço Social e de  

acordo com a legislação vigente, a FACISA mantém convênio com o Hospital  
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Municipal de Itamaraju, Hospital Deputado Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro - BA,  

Unidades Básicas de Saúde, Policlínica, APAE, Pastoral da Criança, Centro dos Idosos, CTA,  

Hemoba em Teixeira de Freitas, Vigilância Epidemiológica em Itamaraju, Prado, Caravelas e  

Alcobaça, Vigilância Sanitária, atividades permanentes de pesquisa e extensão vinculadas a  

programas interdisciplinares; convênio com o Fórum de Guaratinga, Itabela, Prado, Juizado 

Especial de Itamaraju, Eunápolis, Ministério Público de Alcobaça, Procuradoria Geral do 

Estado, Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, Vara Cível de Itamaraju - BA, 

Vara Crime de Itamaraju, Itabuna, Porto Seguro, 1° Promotoria de Prado, 1° e 2° Promotoria de 

Itamaraju, 43° CIPM, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Extremo Sul da 

Bahia, Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, Complexo Policial de Itamaraju, Defensoria 

Pública de Caravelas, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Delegacia Circunscricional de Alcobaça,  

Prado, Porto Seguro, Vara do Trabalho de Itamaraju, TRF 1 de Eunápolis, Escritórios de  

Advocacia, atividades de consultoria e representação da FACISA em órgãos externos; CDL,  

Empresa Júnior, Comércio e Indústria em geral, Secretaria Municipal de Ação Social,  

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, assessoria e consultoria a  

órgãos  públicos  e  empresas;  diversos  tipos  de  eventos  locais,  estaduais  e  nacionais  

promovidos ou abrigados pela Instituição; atividades de interação com comunidades e  

contribuição à população regional desenvolvidas por estudantes e professores.  

A FACISA mantém parcerias por meio de contratos e convênios, tornando presente 

sua participação em empreendimentos desenvolvidos na região, sejam eles de iniciativa dos 

governos federal, estadual ou municipal, de setores empresariais ou outras entidades da 

sociedade civil. A integração da Instituição em empreendimentos, nas fases de concepção, 

implantação e operação, propicia fontes adicionais de recursos e maior absorção de 

profissionais locais, junto a diferentes esferas do poder público e à iniciativa privada, de modo a 

garantir o cumprimento de sua missão, no que se refere à cooperação e ao esforço em prol do 

desenvolvimento socioeconômico regional.  

 

 

2.1.3 Ouvidoria  

 

A FACISA implantou no início de 2011 um serviço de ouvidoria no campus. 

Objetivamos com a ouvidoria propiciar um canal de comunicação para receber  

reclamações, denuncias críticas, sugestões e elogios dos alunos e dos membros da sociedade  

local. Por meio dela, poderão os acadêmicos e a comunidade opinar sobre as atividades  

realizadas em todos os setores da IES, sendo mais um mecanismo de aferição da qualidade  
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dos serviços prestados. Constitui atribuições da Ouvidoria representar os acadêmicos  

e a comunidade junto a IES, defendendo seus legítimos interesses e o sentimento de  

participação.  

Cabendo-lhe, para tanto, interagir com os setores responsáveis, buscando a  

solução das questões expostas e acompanhando o desenvolvimento das providências, para  

garantir aos interessados as informações e as respostas adequadas. Além disso, a Ouvidoria  

tem compromisso de zelar pela discrição e fidedignidade com relação às questões que lhe são  

submetidas, divulgando anualmente os avanços e objetivos alcançados pelo órgão, diante do  

exercício de suas atribuições, em relatório próprio, encaminhando à Diretoria da FACISA.  

Sempre que solicitado sigilo, será preservada a identificação do manifestante. O endereço  

eletrônico, de fácil acesso, através do portal da FACISA, todos podem comunicar diretamente  

com o ouvidor. Aqueles que não estiverem conectados à rede mundial de computadores  

poderão contatar a Ouvidoria diretamente no Campus da FACISA. A ouvidora possui total  

autonomia em relação a todos os órgãos da IES, estando ligada diretamente à Diretoria  

Executiva da Mantenedora - CESESB.  

 

2.2. Organização e gestão de pessoal  

 

O sucesso do trabalho institucional da FACISA, que se traduz no cumprimento de sua  

missão, está estreitamente vinculado à sua capacidade de agregar recursos humanos  

qualificados em torno de seu projeto político-pedagógico. Nesse sentido, a Instituição compõe  

o seu quadro de pessoal, docente e técnico-administrativo, com profissionais que, a partir de  

uma qualificação demonstrada no processo de recrutamento e seleção e de uma motivação e  

compromisso iniciais, podem desenvolver uma identidade com a Instituição, percebem-se  

valorizados enquanto pessoas e profissionais e têm a perspectiva de uma carreira.  

 
 

2.2.1 Corpo docente  

 

Na composição do corpo docente, além dos parâmetros intrínsecos a um processo de  

recrutamento e seleção, são feitas correlações de forma a otimizar o quadro docente em  

termos de titulação, regime de trabalho e perfil das atividades desenvolvidas. A principal  

atividade da Instituição é o ensino de graduação, e, consequentemente, as horas docentes são  

apropriadas em horas de ensino de graduação. Não obstante, em consonância com o seu  
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projeto político-pedagógico, e tendo a qualidade do ensino de graduação não apenas como  

uma intenção, mas como uma prática, já na composição inicial da carga horária docente  

contratada, a FACISA agrega horas docentes para o atendimento extraclasse.  

O aprimoramento dos docentes é desenvolvido por meio de realização de programas 

de capacitação e educação continuada (em atendimento aos objetivos e metas institucionais 

previstas por este PDI), objetivando capacitá-los do ponto de vista pedagógico e didático para 

a atividade de magistério superior, capazes de contribuir para que bons profissionais do 

Direito, Enfermagem, Administração e Serviço Social possam transferir seus conhecimentos 

por meio das melhores práticas de ensino.  

A FACISA tem como meta, a ser alcançada a curto e médio prazo, que o corpo  

docente seja, predominantemente, constituído por docentes que tenham residência na cidade  

sede ou nos municípios vizinhos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico  

sustentável da região. Isto permite supor, ainda, que haverá o retorno ao ensino, à pesquisa e à  

extensão, traduzidos na produção regular de trabalhos acadêmicos, atividades  

complementares, de pesquisa científica e envolvimento dos alunos, à medida que esses  

profissionais sejam incentivados a desenvolver projetos científicos em áreas de interesse da  

região.  

Visando a valorização do seu corpo docente e maior aderência institucional, dois  

instrumentos de política institucional em implantação deverão, nos próximos anos, reger a  

formação e o aprimoramento dos docentes da FACISA: o Plano de Cargos e Salários (PCS) e  

o Plano de Capacitação Formal Docente (PCFD). Estes instrumentos são estratégicos para a  

consolidação de um corpo docente institucionalmente identificado, continuamente  

aperfeiçoado e tendo a sua titulação gradativamente melhorada, parâmetros fundamentais para a 

produção do conhecimento e de um ensino de graduação de melhor qualidade. O PCS e o 

PCFD da FACISA encontram-se em documentos anexos a esse PDI (ANEXOS II e III).  
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O corpo docente da FACISA tem a composição descrita no QUADRO 3.  

QUADRO 3. Composição do corpo docente da FACISA. 

 
 

CPF 

 

Nome do Docente 

Titulação Maior de 

Interesse no Curso 

(Especialista, Mestre 

e Doutor) 

Regime de 

Trabalho 

172.661.708-42 Alexandre da Cunha Peixoto Mestre Parcial 

011.108.695-76 Ana Claudia Pagotto Especialista Parcial  

019.634.445-07 Antonio Carlos Teles  Especialista Parcial 

119.472.787-54 Brunella Perreira Batallha  Especialista  Parcial 

015.184.366-09 Bárbara Gonçalves Fagundes Especialista Parcial 

016.257.265-46 Carolina Peixoto dos Santos Cavalcanti Especialista Parcial 

044.552.475-80 Caio Barreto de Oliveira Especialista Parcial 

387.322.115-20 Esterferson Fontes Marcial  Especialista Parcial  

835.960.896-20 Elias Antônio Almeida da Fonseca  Mestre Parcial 

791.378.575-68 Emanuel Vieira Pinto Mestre Integral  

647.953.735-15 Gustavo Souza de Melo Mestre  Parcial 

035.778.226-78 Danilo Fontes da Silva Especialização Parcial 

656.176.815-91 Fatima Queiroz Alves Doutor Parcial 

708.571.135-34 Flavia Maria Pires da Mata Silva  Especialista Parcial 

950.213.455-91 Fabrício Jose Souza Bastos   Doutor Parcial 

804.292.115-20 Fernando Teles Pasitto Mestre Parcial 
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894.289.196-91 Ivanilda Rodrigues Salomão Especialista Parcial 

113.773.305-59 Jackson Cordeiro de Almeida Mestre Integral 

370.329.095-15 Jonalvo Guerra dos Santos Especialista Parcial 

238.901.345-72 Jose Ferreira Filho Mestre Parcial 

024.312.905-06 Jaqueline de Souza Pagotto  Especialista  Parcial 

021.455.605-05 Lenilza Vargens de Oliveira  Especialista Parcial 

031.418.685-90 Davi Reis  

Especialista Parcial 

799.147.135-72 Marcelle Gonçalves Vidal 

Mestre Parcial 

738.301.945-87 Márcio Balbino da Costa 

Especialista Parcial 

012.966.855-94 Katiúcia Galavotti  

Especialista Parcial 

011.083.975-73 Uillians Volkart de Oliveira 
Mestre 

Parcial 

250.128.355-49 Pedro Batista de Almeida Filho  Especialista Parcial 

069.209.747-38 Heitor Awi Machado de Attayde  Especialista Parcial  

151.854.515-72 Sival Antônio Souza Menezes Mestre Parcial 

019.983.485-71 Sabrina Carvalho Nunes  Especialista Parcial 

004.647.475-70 Charlene Cardoso Andrade  Especialista  Parcial 

049.532.025-03 Deborah Soares Pereira  Especialista  Parcial 

027.082.735-82 Thiago Nogueira Silva Mestre  Parcial 

816.505.155-53 Fernanda Spagnal Paganotto Mestre Parcial 

697.184.665-68 Iolamarcia Quinto de Souza Santana Especialista  Parcial 

010.988.075-70 Júlio Cezar Lucchesi Ramacciotti Especialista  Parcial  

033.222.655-79 Gustavo Santos Brito  Especialista Parcial  

550.484.126-72 Marilene Coura Nascimento  Mestre Parcial 

021.331.665-05 Monalisa Bonfim Costa  Especialista  Parcial 

020.172.045-01 Luiz Armando Mori Leite da Silveira  Especialista Parcial 
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O regime de trabalho dos docentes é dividido em 3 categorias: tempo integral (TI), 

tempo parcial (TP) e horista (H). Os professores em TI são contratados para 40 horas, sendo 

que as atividades de sala de aula não podem superar 20 horas, destinando as demais à 

orientação de projetos de TCC, atividades administrativas, extensão e pesquisa.  Os 

professores TP são contratados por mais de 12 horas, com um adicional de mais de 25% para 

atividade extraclasse (TABELA 3).  

TABELA 3. Distribuição do corpo docente por titulação e regime de trabalho no ano de 

2015/2016.  

 

Regime de Trabalho 

TITULAÇÃO TI TP H 
TITULAÇÃO 
2015/2016 

  n % n % n % n % 

DOUTOR 0   2 
5 

 0  0  2 
5 

MESTRE 2 100  11 
28 

 0  0  13 
32 

ESPECIALISTA 0  26 
67 

 0  0  26 
63 

TOTAL 2    39 
 

     41 
100,0 

                                    Obs.: TI=Tempo Integral; TP=Tempo Parcial; H=Horista  

 

 

Expansão do corpo Docente e do corpo Técnico-Administrativo. Para atender o 

cronograma de expansão dos cursos de graduação da IES, a partir de 2012 estaremos 

realizando as adequações necessárias do corpo docente e do quadro dos profissionais 

técnico-administrativos para suprir a demanda necessária para atender os requisitos legais 

para a autorização dos cursos.  

 

2.2.2 Corpo técnico-administrativo  

 

Os funcionários técnico-administrativos são recrutados, selecionados e alocados em 

setores e posições segundo a estrutura administrativa da FACISA, demonstrada em seu 

organograma, hierarquicamente vinculados à Diretoria Geral.  

 A composição e a expansão do quadro técnico-administrativo ocorrem ao longo do 

desenvolvimento e consolidação das atividades acadêmicas, buscando sempre ter o  
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quantitativo de recursos humanos necessários em cada área, com a finalidade de fornecer 

suporte a professores e alunos no exercício de suas atribuições e direitos, garantindo a 

execução orçamentária, a sustentabilidade financeira e patrimonial e os padrões de qualidade 

exigidos dos serviços prestados.  

A gestão do CESESB/FACISA é pautada pela busca constante de formas de 

participação ativa dos funcionários na condução da Instituição, por meio de reuniões e 

atividades periódicas, nas quais são estimuladas sugestões para mudanças de rotina e ações 

que melhorem o trabalho.  

Para a efetiva integração do corpo técnico-administrativo na missão institucional, 

alguns princípios devem ser observados:  

 

 responsabilidade no exercício da função;  

 respeito à hierarquia;  

 formalidade no trato das questões institucionais;  

 consciência das limitações pessoais e exercício permanente de superação dessas limitações;  

 percepção do alcance de cada ato praticado, seja ele burocrático ou não;  

 relação transparente e respeitosa com colegas do corpo técnico-administrativo, com   

docentes, com discentes, com dirigentes e com parceiros e com a comunidade;  

 exercício permanente de melhoria dos processos e fluxos internos e externos;  

 autoavaliação constante dos processos e pessoas;  

 zelo na interpretação e aplicação dos dispositivos legais existentes.  

 

Conforme o exposto, a FACISA está empenhada em agregar em torno de seu projeto  

pedagógico profissionais que possam desenvolver uma identidade institucional, que se sintam  

valorizados e tenham a possibilidade de construção de uma carreira. Para tanto, é fundamental  

a existência de instrumentos capazes de possibilitar a valorização e a ascensão profissionais, 

traduzidas em termos de investimento permanente em capacitação, política de remuneração  

vinculada  ao  desempenho  e  perspectiva  de  carreira.  Os principais instrumentos  

implementados pela FACISA são o Plano de Cargos e Salários (PCS) (ANEXO II) e o Plano  

de Capacitação Formal dos Funcionários Técnico-Administrativos (PCFTA) (ANEXO IV).  
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2.2.3 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo  

 

Os dados relativos do corpo técnico-administrativo, como sua formação acadêmica, 

categoria, experiência profissional, setor de locação, assim como o Programa de Integração e 

Capacitação Institucional do corpo Técnico-Administrativo e o objetivo de expansão estão 

representados nas Tabelas 5 a 6.  

 

 

 

TABELA  4  Formação Acadêmica do Corpo Técnico-Administrativo / Estagiários 2016.  

Formação Nº % 

Ensino Médio incompleto 13 33 

Ensino Médio completo 08 21 

Ensino Superior incompleto 08 21 

Ensino Superior completo 02 5 

Pós-graduação incompleta 02 5 

Pós-graduação completa 06 15 

Total 39 100 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5 Categoria do Corpo Técnico-Administrativo 2016. 

Categoria Nº     % 

Auxiliar Administrativo 17  44 

Técnico Administrativo Nível Médio 08 21 

Técnico Administrativo Nível Superior 08 21 

Estagiários                                                                                6                                    15 

Total 39  100 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               45 

 

 

TABELA  6 Experiência profissional do corpo Técnico-administrativo na área da educação.  

Anos de experiência N % 

Menos de 1 11 5,4 

Entre 1 e 3 15 

Entre 4 e 6 05 21,6 

Entre 7 e 10 05 16,2 

Mais de 10 03 2,7 

Total  39 100 

 

 

 

 

 

TABELA 7 Setor de lotação do corpo Técnico-administrativo / Estagiários  

 

Setor N % 

Ambulatório 01 2,7 

Assessoria de comunicação 01 5,4 

Biblioteca 01 8,1 

Contabilidade/Financeiro 02 5,4 

Controle Acadêmico 06 18,9 

Diretoria 01 5,4 

Laboratórios 01  5,4 

Recepção/Portaria 05 18,9 

Recursos Humanos 01 2,7 

Serviços Gerais 10 13,5 

Setor de Compras/Almoxarifado 01 2,7 

Setor de Manutenção 03 5,4 

Tecnologia da Informação 01 5,4 

Estagiários                                                                                                     06 

Total 39 100 
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O Programa  de  Integração e Capacitação Institucional do Corpo Técnico-

administrativo é apresentado  no QUADRO 4. 

 

QUADRO 4. Programa de integração e capacitação institucional do corpo técnico- administrativo 

 

Ação Objetivo C H Período de realização  

Seminário de Integração 

e Motivação 

Conhecer a IES visando á melhoria da 

atuação institucional  

4 Início de Semestre  

Atualização e 

reformulação do PDI 

Promover o compromisso com as 

diretrizes institucionais 

20 Anual 

Avaliação Funcional Identificar pontos fortes e fracos da IES 

e do desempenho de cada funcionário 

4 Final de cada semestre 

Resultado da avaliação 

institucional/outras 

ações        

Divulgar os resultados da avaliação 

conduzida pela CPA  

4 Anual 

Palestras de Integração e 

Motivação  

Sensibilizar os colaboradores para 

aprimoramento nas relações 

interpessoais 

2 Mensal 

Reunião com todos os 

funcionários  

Informar, analisar e discutir assuntos 

administrativos 

2 Mensal 

Reunião com Gerentes  

de Setor 

Socializar as ações desenvolvidas pelos 

setores. Buscar soluções para 

problemas e levantar necessidades de 

melhoria 

1 Mensal 

Participação em 

Congressos, Seminários 

e cursos específicos para 

cada setor 

Atualização e aprimoramento dos 

conhecimentos técnicos  

Variável De acordo com a  oferta 

do mercado 

Confraternização 

institucional 

Atualização e aprimoramento dos 

conhecimentos técnicos  

Variável Mensal para 

aniversariantes e anual 

para as Festividades 

Natalinas 

 

 

2.3 Corpo discente  

 

2.3.1 Condições/formas de acesso 

 

       O ingresso dos alunos na Instituição ocorre por meio  de processo Seletivo,    realizado 

Semestralmente. O exame é desenvolvido em uma única etapa e consta de redação e prova de 

múltipla escolha nas quais são incluídos conteúdos das diversas disciplinas do ensino médio 
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Durante a vigência deste PDI, o processo seletivo para ingresso na FACISA poderá 

sofrer modificações, à luz das discussões ora na pauta do Ministério da Educação e em 

atendimento a possíveis modificações na legislação pertinente.  

Além do ingresso via Processo Seletivo, a Instituição admite duas outras formas de  

ingresso, a Rematrícula e a Transferência.  Estas formas de ingresso destinam-se ao  

preenchimento das vagas ociosas resultantes de evasão e do não preenchimento via Processo  

Seletivo.  

 

2.3.2 Registro e controle acadêmico  

 

Todos os alunos são registrados no software (Sagres) pela Secretaria Acadêmica, 

com o suporte técnico da área de Tecnologia da Informação. A Secretaria Acadêmica, vinculada 

à Coordenação Acadêmica, é o órgão responsável pelo controle dos registros acadêmicos, pela 

emissão e envio dos diplomas para registro.  

O módulo de informações acadêmicas envolve os seguintes itens: cadastro de alunos,  

curso, habilitações, disciplinas, turmas, turnos, horários e professores; controle de avaliação e  

frequência.  

O aluno tem acesso on-line a todas as informações que dizem respeito à sua vida 

acadêmica, porém está sendo implantando.  

O sistema de informações também permite aos dirigentes consulta sobre dados que 

orientam o planejamento e a gestão acadêmica.  

 

2.3.3 Acompanhamento e apoio psicopedagógico  

 

Um dos princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações refere-se ao  

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o seu  

rendimento e a diminuir os índices de retenção e de evasão. Um instrumento importante de  

acompanhamento pedagógico dos alunos refere-se à criação de mecanismos intermediários de  

avaliação.  

           De acordo com o organograma e Regimento propostos e diretamente 

vinculados à Coordenação Acadêmica, existe o Apoio Psicopedagógico.  
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O apoio psicopedagógico é desenvolvido a partir de duas ações básicas: a atenção ao 

aluno pelo professor, com orientação de atividades em horário extraclasse, a partir de 

implantação de carga horária para este fim, e a orientação educacional.  

A Coordenação Acadêmica organiza, juntamente com a Coordenação dos Cursos, o 

horário de permanência dos docentes na IES, com a finalidade de realizar a orientação 

acadêmica e a iniciação científica, que é organizada no sentido de apoiar o aluno na sua 

caminhada acadêmica. Aos docentes cabe ainda acompanhar o desempenho de seus alunos, 

promovendo assim as condições para a interação do aluno com a Instituição e com a 

comunidade acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e a apropriação 

de competências necessárias ao seu desempenho profissional.  

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a FACISA 

oferece em seus Cursos de Graduação o componente curricular Comunicação Oral e Escrita. 

Buscando a melhoria das carências dos discentes ingressos, a IES promovera as seguintes 

ações; programas de nivelamento geral (Língua Portuguesa, Compreensão de Texto, 

Matemática, Informática, História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena), além de conteúdos 

interdisciplinares específicos à matriz curricular de cada curso (LIBRAS, Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável, além de disciplinas optativas de abordagem transversal.   

Com o objetivo de promover a melhoria das relações sócio afetivas, como apoio ao  

processo de aprendizagem, a FACISA possui um Programa de Apoio  

Psicopedagógico ao Estudante (ANEXO V).  A principal função deste programa é 

disponibilizar  profissionais  especializados,  oferecendo  aos  alunos  apoio  pedagógico  e 

psicológico, visando a adaptação do estudante ao curso, em cada uma de suas etapas de 

inserção na vida acadêmica; apoio psicológico ou psiquiátrico, por encaminhamento, se 

necessário, e sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, individual e coletivo, para 

favorecer a melhoria das capacidades e condições sócio afetivas, que se constituem em 

elementos cruciais para o êxito no processo de aprendizagem.  

Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também terá a função de, em  

parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para melhorar/orientar as  

atividades pedagógicas do curso e o desempenho didático da equipe de professores quanto 

à metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes técnicas didáticas e recursos 

pedagógicos disponíveis.  
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Considerando, ainda, o Regimento Geral da Instituição (ANEXO I, Seção II), o corpo 

discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, que conta com regimento 

próprio, elaborado pelos representantes do Diretório, de acordo com a legislação pertinente. 

Tem participação com direito à voz e voto nos órgãos onde é representado.  

 

2.3.4 Acompanhamento e apoio financeiro  

 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FACISA, conforme objetivos e metas 

mencionadas, tem procurado destinar maior parcela de seus recursos orçamentários para 

programas de bolsas e apoio financeiro a alunos. Encontra-se cadastrado em programas 

oficiais de apoio financeiro e financiamento estudantil, como o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), que concede empréstimos por meio das agências 

bancárias e o Programa Universidade para Todos (ProUni), que beneficia estudantes de baixa 

renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais. Podem participar da seleção do ProUni 

candidatos que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou em particular 

na condição de bolsista integral, que apresentem aproveitamento no Exame Nacional do 

Ensino  Médio  referente  ao  ano  de  inscrição  no  ProUni  e  comprovem  carência 

socioeconômica, conforme critérios estabelecidos pelo programa e o programa Educa Mais 

Brasil   

A FACISA dispõe de um Programa de Iniciação à Docência (PID), admitindo para os 

alunos selecionados conforme o edital de seleção publicado pela Coordenação Acadêmica, 

para os quais há incentivo na forma de bolsas (ANEXO VI).  

 

Bolsa Trabalho  

 

O Programa Bolsa Trabalho tem como objetivos:  

 

Proporcionar a estudantes de baixo poder aquisitivo o apoio financeiro para a 

manutenção de seus estudos, pela valorização de suas próprias potencialidades, 

visando descaracterizar o auxílio como assistencialista;  

Propiciar uma experiência antecipada da atividade profissional, criando assim, 

uma oportunidade de treinamento que possibilite o desenvolvimento de atitudes e habilidades  

fundamentais a um profissional dentro da sociedade.  
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Ainda na consecução de políticas de apoio ao discente, a FACISA oferece à 

comunidade educativa espaços para convivência estudantil, e infraestrutura de prestação de 

serviços, como biblioteca, lanchonete e copiadora.  

Além disso, são realizadas reuniões periódicas do coordenador de curso com os 

representantes de turma e do Diretório Acadêmico, consideradas uma excelente oportunidade 

para receber as reivindicações dos discentes.  

O programa de incentivo à cultura é desenvolvido mediante a promoção de eventos  

(encontros, filmes, músicas, teatros, danças, palestras, etc.). Este programa também estimula a  

formação de grupos de estudos e pesquisas sobre temas pertinentes à educação superior.  

 
 

3 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

 

3.1 Organização didático-pedagógica  

 

3.1.1 Marco conceitual/doutrinário  

 

O papel da FACISA é apoiado em alguns conceitos fundamentais para a consolidação 

de uma linha de ação participativa e integrada, baseando-se em uma teoria que conduza a uma 

educação transformadora, emancipatória e que colabore para uma sociedade mais justa. Nesse 

sentido, pretende-se atingir uma ação pedagógica que contemple tanto a dialética da sociedade 

quanto a do indivíduo.  

É fundamental que se pense em um ensino superior que desenvolva uma educação 

que não se limite à aprendizagem de habilidades instrumentais e ao conhecimento do 

mundo objetivo.  

É importante contemplar outros saberes vinculados aos diferentes grupos sociais, à 

complexidade do mundo social e às necessidades mais íntimas do sujeito, advindas do mundo 

subjetivo.  

A educação moderna tem sempre defendido uma escola para todos e tem tentado 

democratizar o acesso ao saber, apesar das desigualdades sociais.  Em sua prática 

homogeneizadora, equaliza diferenças individuais, culturais e sociais de pessoas e de 

coletividades que participam da educação e da sociedade em geral. 
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 Isso acaba contemplando um indivíduo privilegiado, e a escola, ao contrário do que 

almeja, passa, ela própria, a ter um caráter excludente de seletividade social. A pedagogia 

crítica nasceu com a reflexão em torno desse fato. Na sua evolução, podem ser 

identificadas duas vertentes: uma que enfatiza o desenvolvimento da personalidade do 

aluno e uma metodologia adaptada às suas características; e outra que se centra na luta 

contra as desigualdades sociais e culturais, partindo da oposição às características da 

sociedade desigual.  

Em uma perspectiva mais atual, a pedagogia crítica evoluiu para uma concepção 

caracterizada por alguns aspectos:  

 a substituição da relação sujeito-objeto por uma relação sujeito-sujeito;  

 a negação de um modelo de sociedade e de homem integrado em projetos globais, e a 

defesa de um modelo construído por um diálogo intersubjetivo, que envolva a 

linguagem como mediadora de mundos vividos;  

 a defesa de uma racionalidade comunicativa em contraposição à racionalidade 

instrumental;  

 a busca da convergência entre os interesses coletivos e os individuais e não a luta 

pela supremacia dos primeiros;  

 a compreensão da aprendizagem a partir de uma integração dos iguais que 

trocam significados e diferenças, e não se fixa apenas em educadores de idéias de 

vanguarda;  

 a percepção de que o educador é um facilitador do diálogo, uma vez que não existe 

uma única verdade, mas a verdade do consenso que, com o conhecimento, vai sendo 

construído por meio do entendimento universal. O diálogo não contempla saberes 

melhores do que outros, mas um enriquecimento constante a partir da busca do melhor 

argumento.  

 É com essa concepção político-pedagógica que a FACISA quer se consolidar. O  

discurso hegemônico se vê deslocado para uma perspectiva crítica atual de educação que cria  

espaços e integra vozes, facilitando a inter-relação, o respeito à diferença e o enriquecimento  

de todos. Sendo o saber construído pela educação, é importante enfocar o conhecimento no  

currículo como um processo de construção numa dimensão argumentativa, em que se  

articulam sujeitos capazes de linguagem e de ação. Nesta concepção de conhecimento, a  

educação desenvolvida na graduação da FACISA reveste-se de um papel dinâmico de  

aprendizagem coletiva e de potencialização do processo cognitivo. 
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    Busca-se a tematização dos processos de educação desenvolvidos, isto é, sua 

transformação em interrogações para serem discutidas como questões/problemas, de forma a 

confrontar as práticas entre si e com as teorias que as informam, não numa justaposição ou 

agregação, mas como relações conceituais que as suscitam.  

No contexto atual do mundo do trabalho, o conhecimento proporcionado pela  

educação em nível superior vai se constituindo em bagagem única. A educação nesse nível  

tem que ser capaz de desenvolver novas habilidades, como transferir e usar, de forma versátil,  

conhecimentos e experiências em diferentes situações e oportunidades; saber trabalhar em  

equipe; desenvolver sua capacidade discursiva; aprender criticamente o conhecimento  

científico; enfatizar os processos de abstração que envolva a reflexão; promover o debate  

sadio; enfatizar o mundo social e o subjetivo além do objetivo; buscar uma tradição cultural  

que garanta a identidade cultural pessoal; estar preparado para a profissionalização e não só  

para uma profissão específica; criar novas soluções para novos problemas; e acompanhar os  

avanços científicos e tecnológicos.  

A educação na FACISA está alicerçada, pois, numa racionalidade comunicativa que se  

aprende e se volta para o entendimento. Assim, os acadêmicos deverão ter condições de  

emanciparem-se, enquanto sujeitos, e transporem simultaneamente os conceitos normativos  

para a prática, compreendidos, reavaliados e validados de forma a se transformarem em  

normas de ação.  

Pretende-se formar profissionais que tenham:  

 compromisso com a competência, por meio de uma qualificação técnico-científica, 

advinda da apropriação da teoria, do saber que lhe permite situar-se na totalidade, ligar 

teoria à prática e agir de forma interdisciplinar;  

 sólida formação sociopolítica, no sentido de obter a necessária consciência social, que lhes 

dê a dimensão do significado de sua profissão na vida social concreta;  

 sólida formação filosófica que lhes permita uma reflexão antropológica, filosófica e ética 

de sua profissão no tempo atual.  

Considerando as etapas do processo de ensino, a IES vem elaborando e aperfeiçoando 

sua prática educacional de forma contínua, promovendo transformações desta ação educativa 

conforme um planejamento estratégico.  
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3.1.2 Organização curricular  

Apoiando-se nos pressupostos que norteiam a política educacional brasileira, tendo  

como base a Lei nº 9.394/96 (LDB) e seus dispositivos regulamentadores, os planos 

curriculares dos cursos oferecidos, estão sendo fundamentados e organizados para contemplar 

os aspectos de inovação e flexibilidade, entendidos como pilares na construção de um 

currículo não segmentado ou linear, mas, ao contrário, moderno e inovador.  

Nessa direção, buscamos estruturar o currículo dos cursos oferecidos pela FACISA de 

uma forma que as disciplinas e os conteúdos mantenham uma integração, garantida, por um 

lado, pela perspectiva interdisciplinar em relação à metodologia, e, por outro, pelas práticas, 

presentes desde o primeiro até o último período do curso.  

Além disso, o aluno tem oportunidade de vivenciar experiências extraclasse, como  

alternativas de diversificação curricular, que ensejam a formação de profissionais com a  

competência e a qualidade exigidas para acompanhar as transformações sociais da atualidade.  

Pelas atividades complementares indicadas como componentes do currículo pleno, os  

alunos são envolvidos em experiências didáticas, sociais e profissionais capazes de contribuir  

seguramente para a formação do profissional com o perfil pretendido, em relação às  

competências e habilidades indispensáveis ao bom desempenho das tarefas pertinentes à sua  

formação.  

As atividades curriculares possibilitam o desenvolvimento de uma consciência crítica  

que valorize os bens culturais e sociais construídos e conquistados pela humanidade, assim  

como os aspectos éticos e morais e, ainda, o meio ambiente.  

Nessa direção, a flexibilidade curricular está presente também a partir da inclusão, 

na estrutura curricular, de disciplinas optativas, com o objetivo de inserir o formando no 

contexto diversificado e atualizado da profissão.  

Além disso, a Instituição está implantando atividades como Iniciação Científica,  

Programa de Iniciação à Docência (monitoria), Visitas Supervisionadas, Seminários e eventos  

diversos, buscando o desenvolvimento de profissionais com espírito democrático, abertos às  

mudanças, críticos e voltados para inovações, ou seja, adequados às exigências dos novos  

tempos.  

O Estágio Supervisionado é espaço curricular integrador e enriquecedor das atividades 

curriculares, conforme sua proposta de inserção comunitária.  

Na estruturação de seus cursos a FACISA oferece ainda, a partir da organização 

curricular, uma sólida formação humanística, que, permeando todas as disciplinas e  
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atividades, deve garantir um perfil profissional não restrito às atividades formais, mas capaz 

de perceber todas as dimensões de sua atuação.  

Finalmente, a organização curricular deve, por meio de suas ementas e bibliografias,  

associadas a uma metodologia interativa, formar um profissional de alto nível, que atue com o  

profissionalismo que se exige na sua habilitação, dando respostas adequadas e realizando  

intervenções produtivas para melhorar as condições de vida e de saúde da população de sua  

competência.  

 

3.1.3 Princípios metodológicos para o desenvolvimento dos cursos de graduação  

 

Atualmente, as reflexões educacionais sustentam-se nas teorias contemporâneas de  

aprendizagem, desencadeando revoluções conceituais profundas no modo de encarar o 

processo ensino-aprendizagem e a função da instituição de ensino.  

A instituição de ensino está sendo encarada como um espaço democrático onde o 

aluno, numa relação com seus iguais, tem acesso às mais diversas formas de conhecimentos 

socioculturais, para que possa exercer seu pensamento,  criando  e recriando,  vivendo, 

experimentando e transformando o mundo em que vive.  

A partir dessas reflexões, o aprender do educando é considerado como uma atitude  

ativa, que envolve interpretações das informações e dos dados culturais das sociedades  

historicamente constituídas.  

Participar da IES é, assim, participar da sua cultura, utilizando  

seus instrumentos e se delineando mediante uma reflexão que gera uma aprendizagem  

contínua.  

O processo ensino-aprendizagem é dinâmico e não permite papéis únicos. É preciso 

permitir que os alunos se tornem aprendizes. É necessário que os professores se tornem bons 

aprendizes, para que possam ter êxito no ensinar.  

Nesse contexto, o aprender é encarado como uma atitude ativa, que envolve a  

interpretação de dados culturais das sociedades historicamente constituídas. Assim, o trabalho  

desenvolvido centra-se no enfoque da aprendizagem enquanto processo que se relaciona com  

o ensino e não como momento estanque em que, ao professor, cabia somente ensinar.  

Participar da instituição de educação superior é participar de uma cultura de formação 

profissional utilizando seus instrumentos, modificando o mundo e a si mesmo mediante uma 

reflexão que gera o conhecimento, vislumbrando o processo global da aprendizagem.  
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A IES necessita viabilizar meios para que o aluno possa, além de aprender, ensinar; e o  

professor, além de ensinar, aprender.  Nesses termos, cabe ressaltar o conceito de  

aprendizagem significativa, que só ocorre quando o aluno está inteiramente envolvido em  

uma situação - muitas vezes criada pelo currículo e pelo professor. Para a participação do  

aluno na construção de uma aprendizagem significativa, há a necessidade do desenvolvimento  

de habilidades específicas, como estar aberto para encontrar soluções para problemas  

propostos; compreender fenômenos sociais, culturais e epistemológicos; relacionar  

informações antigas e novas e reconstruir informações em uma nova linguagem, que expressa  

sua reconstrução do conhecimento e as conquistas do desenvolvimento cognitivo no percurso  

da formação.  

Para concretizar o desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem na direção 

do desenvolvimento de competências profissionais pela via da aprendizagem significativa, os 

currículos são desenvolvidos por meio de aulas teóricas, aulas práticas, atividades em 

laboratórios, seminários e palestras proferidas por especialistas, com utilização de recursos 

audiovisuais, recursos de informática, visitas a instituições públicas e privadas conveniadas, 

estágios curriculares e extracurriculares, seguindo a legislação pertinente e assim definidas:  

 Aulas teóricas - destinadas a fornecer aos participantes os fundamentos das 

disciplinas e suas referências teóricas e instrumentais;  

 Aulas práticas - destinadas a fornecer aos participantes o contato direto com 

situações e cenários de desenvolvimento da atividade profissional;  

 Atividades em laboratórios - destinadas a capacitar o aluno participante na utilização 

dos recursos dos laboratórios relacionados à sua formação profissional; 

 Seminários - desenvolvidos com o intuito de estimular a capacidade de iniciativa 

dos participantes, por meio de questões formuladas e discutidas em sala de aula;  

 Conferências e palestras - com a finalidade de colocar os alunos frente a especialistas 

das diversas áreas (profissionais de renomado conhecimento), que são convidados 

para difundir seus conhecimentos nessas atividades;  

 Visitas técnicas - para fornecer aos alunos a oportunidade de manter contato direto 

com a cadeia produtiva da sociedade e com a realidade do mercado de trabalho e 

as atividades desenvolvidas nas diversas áreas das organizações;  

 Estágios acadêmicos (supervisionados) - de caráter obrigatório, são realizados em setores 

da própria IES e/ou em instituições conveniadas, por escolha dos estudantes nas  
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áreas de abrangência curricular. Compreendem ainda a elaboração de trabalhos 

científicos, na forma de monografia, com apresentação à banca examinadora 

constituída de professores da Instituição e/ou convidados, além do professor 

orientador;  

 Estágios extracurriculares, realizados em instituições conveniadas, por escolha dos  

estudantes nas áreas de abrangência curricular, para ampliação de capacidades 

profissionais.  

As metodologias de ensino adotadas pelo professor guardam sintonia com a realidade  

pedagógica, 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, com a utilização de tecnologias educacionais  

contemporâneas.  

A oportunidade para o aluno vivenciar situações de aprendizagem que extrapolem as 

aulas teórico-expositivas deve surgir com a incorporação, à atividade rotineira do professor, 

de metodologias e técnicas de ensino variadas, flexíveis, atraentes e motivadoras.  

Ao docente é dada oportunidade para implementar suas aulas com diversas técnicas,  

tais como seminários, simpósios, painéis, fórum de debates, estudos de casos, estudos em  

grupo, estudo dirigido, situações simuladas, conjugados com a oferta de atividades de  

iniciação científica, realização de trabalhos de conclusão de curso e estágios curriculares e  

extracurriculares.  

As atividades simuladas ou práticas em condições reais são realizadas em laboratórios, 

oficinas, salas-ambientes e serviços da própria instituição, além do uso de organizações da 

comunidade externa, mediante convênio.  

A participação do aluno em programas de extensão e de iniciação científica, sob a 

supervisão/orientação docente, possibilita-lhe iniciar na produção científica e intelectual e em 

práticas profissionais ligadas à área ou carreira para a qual fez opção.  

 

3.2 Marco operacional  

 

3.2.1 Perfil do egresso  

 

A FACISA forma profissionais com sólida formação geral, teórica e prática, capaz de  

pensar criticamente e comprometido com o desenvolvimento econômico-político-social local  

e regional.  
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O perfil do egresso está intrinsecamente vinculado ao perfil profissiográfico definido  

no projeto pedagógico do curso, no qual são formados profissionais competentes, com  

consciência ética e humanística aprimorada, alto nível educacional e a premissa da qualidade  

nos serviços prestados, além de comprometidos com o desenvolvimento social e regional.  

A FACISA considera como fundamentais a criação e o desenvolvimento das seguintes  

habilidades e competências gerais, essenciais para assegurar ao egresso autonomia intelectual,  

capacidade de aprendizagem continuada, atuação ética e sintonia com as necessidades do país:  

 conduta pautada pela ética e preocupação com as questões sociais e ambientais; 

 capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa;  

 atuação positiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela sociedade; 

 capacidade de comunicação e expressão em códigos e linguagens;  

 capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas;  

 busca de constante aprimoramento científico e técnico a partir da capacidade de 

articular elementos empíricos e conceituais inerentes ao conhecimento;  

 domínio de técnicas essenciais à produção e aplicação do conhecimento; trabalho 

integrado e contributivo em equipes multi e transdisciplinares.  

 

Como habilidades gerais, o egresso deve demonstrar:  

 

 tomada de decisão;  

 comunicação;  

 liderança;  

 educação permanente.  

 

As habilidades específicas, esperadas pela FACISA em seu egresso estão descritas nos 

Projetos Pedagógicos de cada curso.  

 

3.2.2 Processos de avaliação  

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem para os cursos oferecidos pela FACISA  

foi concebida como processo que necessita de um investimento contínuo e para o qual a  

atenção da equipe de coordenadores e dos docentes deve voltar-se constantemente,  

caracterizando-se como ato diagnóstico para que se possa intervir e a todo tempo tomar  

decisões educativas.  
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A avaliação favorece a análise das formas como o aluno elabora o seu conhecimento, o 

que deve subsidiar permanentemente o professor, permitindo a organização e reorganização das  

ações pedagógicas junto aos acadêmicos, a observação, a reflexão e o diálogo, centrados nas 

manifestações de cada educando, bem como na análise de suas produções, representando o 

acompanhamento do rendimento acadêmico.  

Os processos de avaliação refletem quatro princípios: a autonomia do professor, a 

especificidade de cada atividade, o compromisso institucional do aluno e a compreensão de  

que a avaliação é parte intrínseca do processo de ensino-aprendizagem.  

A resolução que trata da verificação do rendimento acadêmico está em anexo (ANEXO I,  

CAPITULO IV): A  avaliação  é  fundamental  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  da  

formação profissional.   

Entendida  como  um  processo  contínuo  acontecerá  durante  todo  o 

desenvolvimento de cada curso, tendo como pressupostos básicos a avaliação participativa e 

processual nos diversos níveis, tais como: atitude de responsabilidade da instituição, dos 

professores e dos alunos acerca do processo formativo.  

É a avaliação que possibilita a identificação de lacunas a serem superadas, aferição dos 

resultados alcançados, considerando as competências a serem construídas e a identificação 

das mudanças de percurso eventualmente necessárias.   Acredita-se, assim, que os 

instrumentos de avaliação utilizados pelo professor devam privilegiar a integração da 

informação, a síntese do conhecimento adquirido, o estabelecimento de relações entre os 

conhecimentos e saberes que compõem as disciplinas, o estabelecimento de relações entre a 

teoria e prática, atitude investigativa em relação às atividades da docência e da gestão escolar.  

O Sistema de Avaliação da FACISA é: A aferição do rendimento escolar de cada 

disciplina é feita através de notas inteiras de zero a dez, permitindo-se a fração de décimos;  Far-

se-ão por semestre, no mínimo, três verificações de aprendizagem; A primeira verificação de 

aprendizagem será marcada pelo professor da disciplina. São admitidas diversas formas de 

avaliação, para efeito da verificação de que trata este parágrafo, tais como resenhas, 

seminários, provas escritas, relatórios e outros instrumentos didaticamente aceitos; A 

segunda verificação de aprendizagem será uma prova escrita, feita na data marcada pela 

coordenação, em semana especificamente destinada às avaliações; O aluno que não atingir a 

média aritmética 3,0 (três) nas três verificações de aprendizagem, encontra-se reprovado na 

respectiva disciplina; O aluno que não atingir a média aritmética 7,0 (sete), nas três 

verificações de aprendizagem fará um terceiro exame escrito, denominado de exame final.  
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Será considerando aprovado no exame final o aluno que alcançar média aritmética 

6,0 (seis); Caso o aluno não compareça a alguma verificação de aprendizagem, por motivo 

justificado, poderá requerer, no prazo de 72 (setenta e duas horas), segunda chamada da 

respectiva avaliação. Os casos omissos são objetos de análise e decisão do Colegiado de cada 

curso;  Este Sistema de Avaliação está em vigor desde a aprovação do seu Regimento 

Geral (ANEXO I, Capítulo IV)  

 

 3.2.2.1 Acompanhamento de Egressos  

 

O acompanhamento de egressos é uma atividade desenvolvida pela Coordenação 

Geral e pelos Coordenadores de Curso, no sentido de realizar ações que possam contribuir 

para a melhoria dos cursos e da IES como um todo. Dentre as ações realizadas, a FACISA 

disponibilizou um sistema de acompanhamento dos egressos por meio de cadastramento e 

consulta aos mesmos via Internet.  

Dessa forma, pode-se avaliar o desempenho acadêmico da FACISA e o seu reflexo no 

mercado de trabalho, de forma mais efetiva. A avaliação das informações fornecidas por estes 

egressos refletirá diretamente no processo ensino/aprendizagem, contribuindo dinamicamente 

para o aprimoramento e a qualidade dos cursos de graduação oferecidos.  

Através desse espaço, o aluno egresso também poderá ter acesso a informações sobre 

cursos de pós-graduação e extensão, seminários, palestras, encontros científicos e demais 

eventos realizados pela instituição.  

 

3.2.3 Políticas de estágio, de prática profissional e de atividades complementares  

 

No ponto de vista conceitual, a FACISA privilegia a prática profissional a partir de 

uma concepção pedagógica crítica, na qual a teoria e a prática representam uma unidade 

indissociável.  

Nesse sentido, a prática profissional não pode ser compreendida apenas como estágios  

curriculares ao final do curso, de forma dissociada da teoria, apenas como uma justaposição  

em termos de estrutura curricular. Deve-se, portanto, evitar a concepção dualista cujo 

pressuposto é que a teoria prepara para a prática, sob o risco de se ter uma teoria que não  
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explica nem esclarece a prática. Outro aspecto importante nesse conceito é a sua perspectiva 

contributiva para a organicidade e integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

com a pesquisa como forma de articular, no ensino, a teoria e a prática e com os alunos 

estimulados a intervirem na prática social. Tem, dessa forma, a prática da construção e 

reconstrução do conhecimento no confronto com os problemas concretos, reais, reforçando a 

tese da extensão como parte de um projeto acadêmico.  

Operacionalmente, este conceito de prática profissional implica que cada ato do 

processo de ensino-aprendizagem nas diferentes atividades do curso seja confrontado e 

reconstruído pela própria prática e pelo envolvimento com os problemas concretos dos 

diferentes contextos sociais.  

 

3.2.3.1 - Estágio Supervisionado  

 

O estágio é concebido como um campo de treinamento e de aprendizagem do fazer 

concreto profissional, voltado para uma ação vivenciada, reflexiva e crítica, devendo, portanto 

ser planejado gradativo e sistematicamente.  

Sendo  considerado  como  uma  atividade  curricular  de  caráter  eminentemente 

pedagógico,  o  estágio  pressupõe  uma  integração  com  o  processo  curricular  e,  por 

conseqüência, deve ser obrigatoriamente supervisionado.  

A  supervisão  como  parte  deste  processo,  pode  ser  analisada,  compreendida  e 

considerada como uma atividade em que o papel do supervisor é de facilitador do processo 

ensino-aprendizagem, além de mediador da inserção gradual do estagiário na realidade do 

campo de estágio.  

A Coordenação de Estágio da FACISA é realizada por um docente de Graduação com 

as seguintes atribuições:  

 divulgar, junto aos (as) alunos (as), no início do semestre letivo, o Regulamento 

do  Estágio e os locais de estágios disponíveis, e seus (as) respectivos (as) supervisores 

(as) de  campo e supervisores (as) acadêmicos (as), estes últimos organizados por área 

temática;  

 elaborar critérios voltados a complementar ou retificar o Regulamento de Estágio, com 

aprovação do Colegiado, no que trata do credenciamento e descredenciamento de locais  
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de estágios, avaliação dos(as) estagiários(as), infração ética, solicitações de quebras de 

pré-requisitos, entre outros; 

 propor, apoiar e promover a realização de encontros e reuniões periódicos(as) entre os(as)  

 supervisores(as) acadêmicos(as), supervisores(as) de campo, Coordenador(a) do Curso e  

 Coordenador(a) de Estágios;  

 responder pelas questões administrativas e pedagógicas referentes à oferta e demanda de 

Estágio de Observação e Supervisionado; 

  captar e firmar, juntamente com a Coordenação do Curso, convênios e parcerias com  

 organizações/ações potenciais em sediar estágios supervisionados com vistas a oferecer  

 vagas suficientes para o atendimento de seus (as) estagiários (as) atuais e futuros;  

  orientar os (as) supervisores (as) e estagiários (as) quanto às normas regulamentares   

do Estágio Supervisionado, aspectos pedagógicos e institucionais referentes à sua oferta; 

  orientar a elaboração, avaliação e arquivo dos planos de estágios propostos, estagiários 

e  as organizações;  

  convocar os (as) supervisores (as) acadêmicos (as) e de campo para reuniões ou 

encontros voltados ao monitoramento e avaliação processual da atividade de estágio, 

segundo uma agenda programada entre as partes;   

  acompanhar e visitar os locais de estágio para verificação das condições ofertadas tendo  

 em vista o seu credenciamento, recredenciamento, descredenciamento ou mesmo o  

 conhecimento da organização e/ou das ações desenvolvidas pelo (a) estagiário (a);  

  deliberar, juntamente com o(a) supervisor(a) acadêmico(a), o(a) supervisora(a) de 

campo e a Coordenação do Curso, sobre questões que envolvam desligamento de 

estagiários(as) do local de estágio,   mantendo atualizado os cadastros das instituições 

conveniadas para fins de encaminhamento de alunos(as), pesquisas, informações 

periódicas aos Conselhos Regionais de cada profissão;  

  divulgar, junto aos(as) acadêmicos(as) do Curso, até a primeira semana de dezembro, a  

 relação de locais credenciados para a realização de estágios com início no ano letivo  

 subseqüente e, até a última semana de junho, a relação de locais para estágios iniciados  

 em agosto.  

Assim, o Estágio Supervisionado é obrigatório nos Cursos de Graduação da 

FACISA (ANEXO I, CAPITULO VI), constituindo-se em atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, com supervisão acadêmica e de campo, proporcionadas ao 

aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho do seu meio junto às 

pessoas físicas e jurídicas e tem como objetivo: possibilitar aos alunos dos cursos o 

desenvolvimento de seus conhecimentos a partir da integração da teoria e prática e aproximá-

los da realidade que irão vivenciar no seu cotidiano profissional. Os campos de estágios 

serão definidos através de convênios estabelecidos entre a FACISA e as  
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Coordenações dos Cursos e as organizações nos mais diversos nichos do mercado de trabalho 

local e regional.  

 

3.2.3.2 - Atividades Complementares  

 

A partir das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação do Ministério da 

Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar como importante componente  

dos Cursos Superiores de Graduação, tanto na organização de seus programas de formação, 

quanto na flexibilização curricular.  

Portanto, as atividades complementares deverão aprofundar o nível de conhecimento 

do aluno para além dos limites naturais do Curso que, independente de sua própria estrutura 

pedagógica, não tem como esgotar todos os conhecimentos relacionados com a formação e o 

exercício profissional, e com base no princípio de que o aluno é o agente da aprendizagem, 

será estimulado o aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com sua 

educação, sendo estas atividades um dos mecanismos que proporcionarão a participação do 

aluno na construção do saber com experiências inovadoras.  

Neste sentido, os acadêmicos deverão compreender que as atividades complementares 

têm como objetivo estimular a participação em experiências diversificadas que contribuam 

para sua formação, possuindo relação direta com as Diretrizes Pedagógicas do Curso, e com 

sua futura inserção no mercado de trabalho.  

As  Atividades  Complementares  de  Graduação -  ACG  compõem  o  currículo 

acadêmico da FACISA, tornando-se importantes na medida em que favorecem a educação 

permanente dos alunos no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão, como forma de 

ampliar os conhecimentos adquiridos durante o processo de ensino.  

     Os alunos dos Cursos de Graduação da FACISA participam das seguintes atividades 

complementares para efeito de integralização do currículo, devendo cumprir no mínimo de 

horas exigidas, em pelo menos três categorias diferentes, conforme o período estipulado em 

cada estrutura curricular de cada Curso de Graduação: visitas monitoradas; monitoria; 

produção científica; pesquisa e extensão; encontros; semanas universitárias; seminários; 

simpósios; congressos; conferências; jornadas; debates; cursos; fóruns; projetos, disciplinas 

isoladas em outros cursos; curso de língua estrangeira; oficinas temáticas; excursão; 

exposições;  

As atividades formativas básicas têm por objetivo, dar relevância às atividades de  

pesquisa e extensão, afirmando a dimensão investigativa como princípio formativo e como  
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elemento central da formação profissional e da relação teoria e realidade. Serão incorporadas  

ao histórico escolar desde que efetivadas pelo aluno, comprovadas mediante certificados,  

declarações e/ou relatórios, e, sobretudo, aprovadas pela Coordenação Geral da ACG.  

 

3.2.4 - Trabalho de Conclusão de Curso  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em exigência curricular para obtenção  

do diploma dos Cursos de Graduação da FACISA. Deve ter como foco temas relacionados  

com as áreas dos cursos e as disciplinas de formação profissional, tendo como base o Projeto  

de Pesquisa Acadêmico desenvolvido, podendo ser realizado individualmente.  

A elaboração da monografia obedece a padrões de exigências metodológicas e  

acadêmicas científicas, conforme regulamento próprio, sendo orientada pelos docentes dos  

cursos.   

Sua apresentação  será por defesa pública,  através de  bancas constituídas por  

professores do curso e/ou professores convidados, que avaliarão o conteúdo e o aluno de  

acordo com as normas exigidas.   A carga horária do TCC é definida em cada estrutura  

curricular.  

Em síntese, o Trabalho de Conclusão de Curso é a totalidade do processo de formação 

profissional ao longo do período escolar, sendo o momento onde o aluno sistematiza o  

conhecimento resultante de indagações teóricas geradas muitas vezes na prática de estágio ou 

em situações por ele vivenciadas.  

 

3.2.5 Políticas e programas de extensão, pesquisa e iniciação científica  

 

A extensão universitária na FACISA tem como eixo três aspectos: a extensão 

vinculada a um projeto acadêmico, a extensão como instrumento de inserção comunitária e a 

extensão como instrumento de desenvolvimento econômico.  

A atividade de extensão deve ser compreendida em sua dimensão interativa com o 

ensino, permitindo-se a leitura da prática social. Os questionamentos suscitados a partir dessa 

prática representam alguns dos elementos necessários ao desenvolvimento da pesquisa, 

completando, dessa forma, a desejável tríade ensino/pesquisa/extensão.  

Nesse sentido, o elo maior da atividade de extensão é o projeto acadêmico, no qual 

estão envolvidos, além do docente, alunos de graduação.  
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A competência técnico-científica instalada na Instituição, qualificada por seu corpo  

docente e pela consolidação de sua base de pesquisa, é utilizada para o desenvolvimento de  

projetos de consultoria e assessoria aos diversos segmentos econômicos da região. Em  

consonância com essa concepção, a FACISA implementa suas atividades extensionistas.  

As ações de extensão incluem:  

 identificação, na região, de parceiros potenciais, incluindo empresas e órgãos públicos 

e privados, organizações não governamentais e, principalmente, empresas do 

terceiro setor, com o objetivo de promover a articulação entre a Instituição e a 

sociedade;  

 desenvolvimento de projetos de pesquisa visando a solução de problemas específicos, 

na região, dentro das áreas de competência da Instituição;  

 desenvolvimento de projetos de pesquisa de assistência à comunidade, dentro das áreas 

de competência da Instituição;  

 identificação de necessidades da comunidade local e regional, visando a oferta de cursos 

de extensão, dentro das áreas de competência da Instituição;  

 desenvolvimento de estratégias para o fortalecimento da imagem institucional junto 

à comunidade local e regional.  

 

A FACISA entende as atividades de pesquisa e extensão como princípios de formação 

e planeja a consolidação de linhas de ação para seu desenvolvimento, a saber:  

 contratação de mais docentes titulados em nível de mestrado e doutorado;  

 consolidação do Plano Institucional de Capacitação do Docente - PICD;  

 consolidação do Plano de Cargos e Salário - PCS, com incentivo à produção intelectual;  

 apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa por meio de editais internos, 

com recursos orçamentariamente alocados;  

 aprimoramento do Programa de Iniciação Científica;  

 oferta de atividades de extensão vinculadas a um projeto acadêmico, tendo, 

portanto, a pesquisa como elemento articulador;  

 inserção da metodologia científica como parte da formação dos alunos, em todos os 

cursos.  
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Do ponto de vista organizacional, a Coordenação de Pesquisa e Extensão são as 

instâncias responsáveis pela implementação e supervisão de todas as atividades de pesquisa e 

extensão da Instituição.  

À medida que a atividade de pesquisa se consolida, poderão ser criados Núcleos de 

Pesquisa, caracterizados como áreas de interesse institucional, aglutinando ao redor de eixos 

temáticos e metodológicos os docentes que já produzem na área e estabelecendo condições 

para o ingresso de novos docentes.  

A pesquisa  na  IES  desenvolve-se,  de  preferência,  no  campo  aplicado,  com a 

participação, sempre que possível, de entidades de financiamento e/ou instituições e grupos 

interessados do campo empresarial e profissional.  

O documento específico de regulamentação das atividades de Iniciação Científica 

encontra-se no (ANEXO VII )deste PDI.  

 

3.3 Cursos da FACISA (e-MEC )  

 

Neste documento, constam as características gerais dos cursos de Bacharelado em 

Direito, Enfermagem,  Bacharelado  em Administração e Serviço Social da  FACISA. 

Detalhes dos projetos pedagógicos e da estrutura curricular dos cursos  serão apresentados em 

documentos próprios.  

 

3.3.1 Curso de Bacharelado em Direito  

 

Código do curso no MEC:  39.668  

Autorização:  Portaria nº 1.673 de 19/10/2000, publicado no DOU  em 23/10/2000 

Reconhecimento:  Portaria nº 293 de 23/06/2006, publicado no DOU em 28/06/2006 Total 

vagas/ano:  200 vagas /ano  

Regime acadêmico: Semestral (100 vagas/semestre)  

Horário/Turno de funcionamento : Diurno e noturno  

Duração do curso:  5 anos (10 semestres)  

Número de alunos matriculados  em 2016/1: 149  

Prazo máximo de integralização:  8 anos (16 semestres)  

Modalidade/Habilitação: Presencial/Bacharelado em Direto  
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Dimensão das turmas:  50 alunos por turno (matutino e noturno)  

Área de Conhecimento:  Ciências Humanas e Sociais  

  

3.3.2 Curso de Bacharelado em Enfermagem  

 

Código do curso no MEC: 71.207  

Autorização:  Portaria nº 643 de 15/03/2004, publicado no DOU  em 16/03/2004  

Reconhecimento: Portaria nº 351 de 17/03/2009, publicado no DOU em 19/03/2009 Total 

vagas/ano:  84 vagas /ano  

Regime acadêmico: Semestral (42 vagas/semestre)  

Horário/Turno de funcionamento : Diurno e noturno  

Duração do curso:  4 anos(8 semestres) para as turmas anteriores a 2010; 5 anos (10 semestres 

À partir de 2010  

Número de alunos matriculados  em 2016/1: 119  

Prazo máximo de integralização:  6 anos (12 semestres), 8 anos (16 semestres) 

Modalidade/Habilitação:  Presencial/Bacharelado em  Enfermagem  

Dimensão das turmas:  50 alunos por turno (matutino  ou  noturno)  

Área de Conhecimento:  Ciências  Biológicas e da Saúde  

 

3.3.3 Curso de Bacharelado em Administração  

 

Código do curso no MEC:  49.218  

Autorização:  Portaria nº 2.242 de 15/10/2001, publicado no DOU  em 16/10/2001 

Reconhecimento:  Portaria nº 223 de 07/06/2006, publicado no DOU em 09/06/2006 Total 

vagas/ano:  200 vagas /ano  

Regime acadêmico: Semestral (100 vagas/semestre) Horário/Turno de funcionamento : 

Diurno e noturno Duração do curso:  4 anos (8 semestres)  

Número de alunos matriculados em 2016/1: 95 

Prazo máximo de integralização: 6 anos (12 semestres)  

Modalidade/Habilitação:  Presencial/Bacharelado em Administração Dimensão das turmas:  50 

alunos por turno (matutino e noturno) 

Área de Conhecimento:  Ciências Humanas e Sociais  
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3.3.4 Curso de Bacharelado em Serviço Social  

 

Código do curso no MEC:  150.089  

Autorização:  Portaria nº 1.619 de 13/11/2009, publicado no DOU  em 16/11/2009 Total 

vagas/ano:  240 vagas /ano  

Reconhecimento:  Portaria n° 62 de 22/03/ 2016, publicado no DOU em 28/03/2016  

Regime acadêmico: Semestral (50 vagas/semestre)  

Horário/Turno de funcionamento : Diurno e noturno Duração do curso:  4 anos(8 semestres)  

Número de alunos matriculados  em 2016/1: 91 

Prazo máximo de integralização:  6 anos (12 semestres)  

Modalidade/Habilitação:  Presencial/Bacharelado em  Serviço Social Dimensão das turmas:  

50 alunos por turno (matutino  ou noturno) Área de Conhecimento:  Ciências  Biológicas e da 

Saúde  

 

3.4 Política de  Expansão da FACISA   

 

3.4.1 Abertura de Novos Cursos  

 

A orientação pela busca da excelência na educação em nível superior fez com que a 

Direção da FACISA estabelecesse como prioridade, a reestruturação dos quatro cursos 

inicialmente autorizados.  

Em vias de concluir essa fase, torna-se possível definir a implementação de novos 

cursos, que tanto supram o atendimento às necessidades do mercado de trabalho na região, 

quanto correspondam a opções portadoras de futuro, isto orientando-se pelo contexto do 

desenvolvimento regional sustentável em que a FACISA procura se posicionar.  

A  frutífera  sinergia  entre  as  atividades  educacionais  desenvolvidas  pelo 

CESESB/FACISA, considerando sua atuação no ensino superior, remete à continuidade da 

opção por implementação de cursos de importância regional, agora em áreas que ressaltem a 

tecnologia e a inovação.  

Nossa meta é, a partir de 2012, alicerçados nos estudos sobre demanda de mercado, 

iniciados em 2011, é a de abrir até 2 cursos superiores por ano (um Superior Tecnológico e 

um Superior Acadêmico), até 2015.  
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Sendo assim, tendo como base os relatórios produzidos por nossa equipe e dentro da 

proposta acadêmica a FACISA pretende  implantar o curso de Odontologia e o curso 

Tecnológico em Edificações de Edifício.  
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4 INFRAESTRUTURA  

 

A FACISA está instalado na R 101, Km 808, n. 1130, Bairro Santo Antônio do Monte, 

CEP 45.836-000, Itamaraju - BA.  

A sede é própria e dotada de toda infra-estruturar  necessária para o funcionamento dos 

cursos, com as dependências e serventias necessárias.  

A área da sede é totalmente urbanizada e está localizada em região de fácil acesso. 

Em números consolidados, a IES apresenta os seguintes dados físicos:  

 Área total (terreno): 13.000 m2  

 Área construída: 5.625 m2  

QUADRO 5. Distribuição da área construída 

 

 

Área construída 5.625m2 

26 salas de aula 65 m2 

01 Auditório 55 m2 

03 laboratórios 80 m2 

05 salas de coordenação 13,7 m2 

02 salas de Direção 12 m2 

01 Biblioteca 193 m2 

16 Sanitários 27 m2 

01 Quadra Poliesportiva 2.450 m2 

01 Núcleo de Práticas Jurídicas 80 m2 

01 Pratica de Enfermagem 40 m2 

Estacionamentos Externo e Internos 6.900 m2 

Área de convivência 645 m2 

 

As edificações do campus são modernas e bem edificadas, composta de salas de aula, 

auditório, laboratórios para aulas práticas e experimentais Núcleo de Práticas Jurídicas, 

Núcleo  de  Enfermagem,  Biblioteca,  Estacionamento,  Área  de  Convivência  e  Quadra 

Poliesportiva Coberta.  

Existem salas individualizadas para todos os setores administrativos, como diretorias,  

coordenações, secretaria acadêmica, tecnologia da informação, assessoria de comunicação, 

·. 

 

 



                                                                                                                                                                                                               70 

 

além dos setores financeiro, contábil, compras, conservação e almoxarifado em adequadas  

dimensões.  

 

Laboratórios  

 

A  FACISA  possui  laboratórios  para  as  atividades  práticas,  montados  em 

conformidade com a necessidade e peculiaridade de cada disciplina. A especificação do 

espaço físico dos laboratórios em m2 é apresentada no QUADRO 6.  

 

QUADRO 6. Distribuição do espaço físico dos laboratórios por m2.  

 

 

Espaço Físico dos Laboratórios M2 

Laboratório I (Anatomia) 40 m2 

Laboratório II (Citologia e Histologia 30 m2 

Laboratório III (Informática 80 m2 

Lab IV  (DIREITO) 80 m2 

 

 

 

Salas de Aula  

 

As salas para aulas teóricas são climatizadas e possuem iluminação adequada, janelas 

amplas e acortinadas. São dotadas de cadeiras universitárias e existem conjuntos de mesa e 

cadeira destinados exclusivamente ao professor.  

Além do quadro branco, parte das salas são equipadas com datashow, telas de 

projeção e aparelhagem de sonorização e acesso à internet, as que não oferecem datashow e 

aparelhagem de sonorização existe uma disponibilidade para agendamento prévio, oferecendo 

tecnologia adequada aos alunos e professores.  

Os laboratórios e o auditório também são climatizados equipados com quadros 

Brancos, equipamentos de projeção e sonorização, possibilitando sua utilização com 

cenários de ensino. 
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Sala de Professores 

 

           Os professores possuem a disposição uma sala iluminada e mobiliada, equipada     

com  Microcomputadores e impressoras, para uso exclusivo dos docentes. Esta sala 

comporta também escaninhos individuais, para guarda de matérias     pessoais. O espaço 

conta, ainda, com ampla e livre cobertura de acesso à internet, através dos aparelhos de 

conexão sem fio, os chamados Roteador sem fio, para utilização por meio dos laptops 

pessoais. A área de convivência existente entre os prédios abriga uma lanchonete e 

jardins     com mesas e cadeiras, dispostos em um espaço com ampla e livre cobertura de 

acesso à internet, por meio dos aparelhos de conexão sem fio. 

 

Condição de acesso aos portadores de necessidades especiais  

 

           Os prédios da IES possuem rampas que possibilitam o livre acesso às pessoas com 

limitações de locomoção, alem da existência de banheiros devidamente adaptados         para 

o  atendimento aos portadores de necessidades especiais e carteia escolar específica para 

atender portadores desta necessidades.   

          Proteção e segurança são responsabilidades institucionais, demonstradas pela 

instalação de chuveiros lava-olhos nos laboratórios, extintores de incêndio e responsabilidade 

com o descarte de materiais.  

Entre os treinamentos dos quais participam semestralmente os funcionários da IES, 

estão cursos na área de Segurança e Prevenção de Acidentes, visando mantê-los reciclados 

quanto às atualizações nessa área.  

 

Acesso dos alunos a equipamentos de informática  

 

A IES mantém três laboratórios de informática para livre acesso dos discentes, com 

equipamentos modernos e em número suficiente para atendimento aos alunos.  

 Oferece, ainda, em sua área de convivência e na biblioteca, uma ampla e livre  

cobertura de acesso à internet, por meio dos aparelhos de conexão sem fio, utilizados por 

proprietários de computadores portáteis pessoais.  
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5 BIBLIOTECA  

 

5.1 Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A FACISA apresenta, em seu orçamento anual, uma reserva técnica semestral 

destinada à aquisição de títulos - incluídas as assinaturas de periódicos especializados e outras 

publicações. Essas aquisições são efetuadas atendendo as recomendações dos professores de 

cada disciplina, tendo como base a sustentação curricular de seus cursos. Essa importância 

cobre também recursos de interligação tele-informatizada e tudo que caracterize um moderno e 

eficiente processo informativo disponível para os seus usuários.  

Os recursos para expansão encontram-se identificados no planejamento econômico 

financeiro encaminhado junto a este Plano de Desenvolvimento Institucional. O Plano de 

Expansão e Atualização do Acervo (PEAA) define as políticas que norteiam sua evolução.  

 

5.2 Perfil da equipe técnico-administrativa  

 

A  entidade  conta  como  já  citado  anteriormente,  com  bibliotecário  legalmente 

habilitado para o exercício da chefia técnica da Biblioteca sendo responsável pela organização 

do setor, com as suas várias seções de atendimento e elaboração técnica. Da mesma forma, 

cabe à auxiliar de biblioteca, em suas funções de direção e orientação qualificadas, identificar a 

composição do acervo bibliográfico e sua expansão, a partir dos planos de ensino das 

disciplinas, com os títulos e volumes suficientes para oferecer aos alunos condições plenas de 

sustentação aos estudos, segundo as indicações docentes e supervisionar a aquisição de acervo 

referencial básico e o estabelecimento dos convênios viáveis, no campo dos estudos ofertados 

pela FACISA.  

A Biblioteca funciona em horário integral e ininterrupto das 8h às 12h / 14 às 22h 

de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 8h às 12h.  

 

5.3 Nível de informatização da biblioteca  
 

Todo o sistema de consulta, empréstimo e catalogação do acervo da Biblioteca da 

FACISA encontra-se informatizado a partir do Sistema SAGRES, desde a circulação  
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(empréstimo, devolução, reservas), incluindo a catalogação e controle de registros de todos os 

tipos  de  materiais  que  compõem o  acervo.  A consulta  ao  catálogo  da  Biblioteca  é 

disponibilizada em seus terminais. A partir do sistema adotado, é possível controlar todo o 

fluxo de serviços e o acervo.  

O Sistema tem por finalidade armazenar e processar informações de documentos e  

materiais bibliográficos. Nesse sentido, auxilia usuários e profissionais da área quanto à  

verificação de obras que tratam de algum assunto específico, catalogação e classificação de  

obras e impressão de etiquetas. Possibilita, ainda, a impressão de diversos relatórios para  

suporte e auxílio a usuários. O módulo empréstimo permite ao responsável pela Biblioteca  

controlar o fluxo desta rotina, saber quantos livros foram emprestados e a previsão de  

devolução, controlando ainda os usuários que possam ficar em débito com a Biblioteca.  

Os equipamentos de informática também são disponibilizados aos alunos no 

Laboratório de Informática, que funciona como extensão da Biblioteca, onde os discentes 

realizam pesquisas e trabalhos acadêmicos através da internet.  

 

5.4 Facilidades para recuperação da informação  

 

A recuperação da informação, além do acervo in loco e da utilização dos Sistema de 

Gerenciamento de acervo - (o Sistema SAGRES).  

 

 

5.5 Tipo de catalogação, classificação e indexação  

 

A catalogação do acervo é descritiva, feita de acordo com as normas da ACR2, que 

emite regras internacionais para padronização de bibliotecas.  

A classificação utilizada é a CDD (Sistema de Classificação Decimal de Dewy), que é 

um esquema de classificação uniformizado e normatizado, amplamente usado nacional e 

internacionalmente.  

A indexação, tanto de livros como de periódicos, atende a um sistema próprio, de  

acordo com o usuário e sua maior facilidade de consultá-la. Os sumários dos periódicos  

encontram-se disponíveis na base de consulta. Os termos para indexação de livros também 

utilizam sistema próprio da Biblioteca.  
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5.6 Condições de acesso ao material bibliográfico  

 

O acesso ao acervo é livre a toda a comunidade. A Biblioteca funciona com sistema de  

empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está aberta, em todos os seus setores e  

potencialidades, prioritariamente, aos alunos, professores e pessoal técnico-administrativo,  

podendo ser utilizada, dentro das suas possibilidades de atendimento, pela comunidade.  

 

A Biblioteca oferece outros serviços de empréstimos, como:  

 

Domiciliar normal - empréstimos em dias corridos, que variam conforme a categoria do 

usuário. Alunos, 05 dias úteis; professores, 15 dias úteis e funcionários, 15 dias. Este tipo de 

empréstimo pode ser renovado até 3 vezes se o livro não possuir reserva.  

Domiciliar reduzido - tipo de empréstimo efetuado pelo período de 2 dias. Há 

possibilidade de até duas renovações, caso não haja reserva.  

Sala de aula - empréstimo pelo período de 2 horas. Há a possibilidade de apenas 

uma renovação, caso não haja reserva. A partir de 17h30, os materiais que estiverem 

reservados para overnight terão seu período de empréstimo reduzido, para que às 19h30 o 

livro esteja disponível ao aluno da reserva.  

Overnight - liberado a partir das 19h30 de segunda a quinta-feira, ou até o penúltimo dia útil 

antes de feriados em que não haja interrupção das atividades da Biblioteca por mais de um dia. 

A devolução deve ser efetuada no próximo dia útil até as 10h.  O atraso na devolução está sujeito 

a multa e suspensão automática.  

Final de semana - empréstimo liberado a partir das 19h30 às sextas-feiras, ou sábado até 

as 10h, sendo que, se o aluno da reserva não levar o material até este horário, o livro ficará 

disponível para qualquer outro usuário.  

Em caso de feriado ou recesso que antecede finais de semana, os livros serão liberados 

a partir das 18h do último dia útil antes do feriado ou recesso. A devolução ficará marcada 

para o próximo dia útil, até as 22h. 

 Todos  os  usuários  têm  direito  de  fazer  reserva  de  publicação  que  já  

esteja emprestada,bastando para isto solicitar o serviço no balcão de atendimento.  
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6 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

 

6.1 Estratégia de gestão econômico-financeira  

 

A FACISA estabeleceu como linha de trabalho, ao longo do período, a aplicação de 

significativa parte de seus recursos na melhoria da qualidade do ensino. Para consecução de 

tais objetivos, concentra os seus esforços nas seguintes ações:  

 

1. Instalações: a  FACISA reserva percentual suficiente em seu orçamento  anual para  

ampliação e modernização de suas instalações, de acordo com as necessidades detectadas.  

2. Acervo bibliográfico: a cada final de semestre é feita pesquisa sobre novos títulos, como 

também consultados os professores sobre as necessidades de aquisição de livros.  

3. Qualificação de pessoal docente: ao longo dos próximos cinco anos pretende a FACISA  

celebrar convênios com universidades para aprimoramento contínuo de seu corpo docente.  

4. Qualificação de pessoal técnico-administrativo: é objetivo da Instituição oferecer cursos 

de desenvolvimento e atualização da equipe administrativa, a fim de que possa aprimorar a 

cada dia o serviço prestado e o atendimento à clientela.  

5. Congressos e seminários: a FACISA tem incentivado a promoção de congressos e 

seminários  nas  diversas  áreas  relacionadas  aos  cursos  mantidos,  como  também  o 

deslocamento de professores e funcionários para eventos que porventura venham contribuir 

para a melhoria do desempenho profissional do seu corpo docente e administrativo.  

6. Equipamentos: é política da FACISA manter-se atualizada quanto às novas tecnologias, e  

renovar anualmente 20% de seus equipamentos no sentido de evitar a defasagem dos 

equipamentos.  

7. Material: a FACISA tem ciência da necessidade de um bom estoque de material 

permanente e de consumo, necessários ao funcionamento dos cursos, uma vez que a falta dos 

mesmos pode causar sérios transtornos à comunidade acadêmica. Para tanto, reservou no seu 

orçamento parcela significativa para este fim. O demonstrativo da distribuição da receita 

da FACISA para o período de 2016 a 2019 encontra-se no QUADRO 7.  
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QUADRO 7. Receita e fonte estimada para o período de 2016 a 2019.  

Itens/Exercício 2016 2017 2018 2019 

Receitas/Fontes 

Mensalidades 3.783.769,32 3.818.482,80 4.200.331,08 4.620.364,19 

Evasão/Inadimplência (302.701,55) (305.478,62) (336.026,49) (369.629,14) 

Bolsas diversas (212.935,86) (214.889,40) (236.378,34) (260.016,17) 

Receita Líquida 3.481.067,77 3.513.004,18 3.864.304,59 4.250.735,05 

Despesas Pessoal 

Docente (1.149.038,76) (1.159.580,40) (1.275.538,44) (1.403.092,28) 

Administrativo (303.517,35) (306.301,91) (336.932,10) (370.625,31) 

Encargos (871.533,65) (879.529,38) (967.482,32) (1.064.230,56) 

Total A (2.324.089,76) (2.345.411,69) (2.579.952,86) (2.837.948,15) 

Outras Despesas 

Administrativas (189.188,47) (190.924,14) (210.016,55) (231.018,21) 

Materiais (37.837,69) (38.184,83) (42.003,31) (46.203,64) 

Manutenção (75.675,39) (76.369,66) (84.006,62) (92.407,28) 

Serviços de Terceiros (37.837,69) (38.184,83) (42.003,31) (46.203,64) 

Total B (340.539,24) (343.663,45) (378.029,80) (415.832,78) 

Total A+B (2.664.629,00) (2.689.075,14) (2.957.982,66) (3.253.780,93) 

Invest. Infra estrutura            (63.945,70)                   (64.532,36)                  (70.985,60)                (78.084,15) 

Labor. Equipamentos           (13.885,39)                    (30.547,86)                 (33.602,65)                (36.962,91) 

Acervo Bibliográfico (15.513,45) (15.655,78) (17.221,36) (18.943,49) 

Capacitação de  Docentes     (20.053,97)                    (20.237,96)                  (22.261,75)                (24.487,93) 

Monitoria /Discentes            (23.837,76)                   (24.056,44)                  (26.462,09)                (29.108,29) 

Congressos, Simpósios,         (12.108,07)                  (12.219,14)                  (13.441,06)                 (14.785,17) 

Atividades de Pesquisa (17.783,72) (17.946,87) (19.741,56) (21.715,71) 

Atividades de Extensão (17.405,34) (17.565,02) (19.321,52) (21.253,68) 

Total C (200.918,15) (202.761,44) (223.037,58) (245.341,34) 

TOTAL A+B+C (2.865.547,15) (2.891.836,58) (3.181.020,24) (3.499.122,26) 

Tributos (75.675,39) (76.369,66) (84.006,62) (92.407,28) 

Total D (75.675,39) (76.369,66) (84.006,62) (92.407,28) 

Total A+B+C+D (2.941.222,54) (2.968.206,24) (3.265.026,86) (3.591.529,55) 

Resultado do Exercício 539.845,24 544.797,94 599.277,73 659.205,51 
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7 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL  

 

O desempenho institucional é acompanhado e avaliado sistematicamente, sendo que o 

processo de avaliação relacionado ao corpo discente está explicitado no Projeto Pedagógico 

de cada curso e no Regimento Geral (ANEXO I).  

São elementos fundamentais dos cursos da FACISA a funcionalidade do currículo, a 

metodologia utilizada pelo corpo docente e o desempenho do corpo discente. O sistema de 

avaliação, como fator de equilíbrio entre esses elementos fundamentais, é verificado em 

momentos preestabelecidos, com modalidades, tipos, técnicas e instrumentos adequados, 

visando tomada de decisões que reorientam o processo.  

A avaliação da estrutura curricular dá-se ao final de cada etapa e tem seu momento  

culminante no final de sua total implantação. Com esta nova Direção, uma constante pesquisa  

de  opinião,  a  ser  respondida  por  alunos,  professores,  coordenadores  de  curso  e  os  

profissionais da rede de serviços, que orientam o trabalho supervisionado, será retomada. A  

análise dos resultados levará a direcionar ações no sentido de reformulação ou manutenção do  

currículo, ora adotado.  

A avaliação da metodologia do ensino teórico-prático e do desempenho dos alunos 

envolve dois aspectos: a autoavaliação e a heteroavaliação. Tanto professores quanto alunos 

participam da avaliação do processo ensino-aprendizagem, das disciplinas, das fases do 

trabalho supervisionado, das etapas do estágio curricular e do PPC. As conclusões podem 

levar à reformulação e/ou inovação da metodologia de ensino e à promoção do aluno de uma 

fase para outra e, finalmente, ao término do curso.  

 

7.1 Projeto de acompanhamento e avaliação do desempenho  

 

A avaliação de um curso deve perpassar aspectos quantitativos e qualitativos. Para 

aferir esses dois aspectos, faz-se mister conjugar dois tipos de avaliações: a avaliação externa e 

a auto-avaliação.  

 
7.2 Processos de acompanhamento e avaliação  

 

A avaliação institucional é um processo de contínuo aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico e de prestação de contas à sociedade, constituindo-se em ferramenta para o  
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planejamento da gestão e do desenvolvimento da educação superior. A concepção de 

avaliação adotada apresenta um caráter pedagógico, e sua função formativa é entendida como 

parte constitutiva do desenvolvimento da Instituição.  

Em  15  de  abril  de  2004,  foi  promulgada  a  nova  legislação  sobre  avaliação  

institucional, conforme notícia do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), abaixo transcrita:  

 

Presidente sanciona lei que cria o Sinaes  

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que cria o  

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O sistema terá  

três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do  

desempenho dos estudantes. Com o resultado das avaliações, será possível traçar  

um panorama da qualidade dos cursos e instituições de educação superior no  

país. A Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, foi publicada em 15 de abril de  

2004, no Diário Oficial da União. A partir da sua publicação, a lei estabelece o  

prazo de 60 dias para a instalação da Comissão Nacional de Avaliação da  

Educação Superior (Conaes), que terá como função estabelecer os parâmetros  

gerais e as diretrizes para a operacionalização do sistema de avaliação. O mesmo  

prazo foi fixado para que as instituições de educação superior constituam as  

Comissões  Próprias  de  Avaliação (CPAs),  que  serão  responsáveis  pela  

autoavaliação  institucional.  O  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  

Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) e a Secretaria de Educação Superior  

(Sesu/MEC) estão trabalhando na regulamentação da lei e na elaboração dos  

novos   instrumentos   de  avaliação. “Esse  trabalho  visa   detalhar   a  

operacionalização da avaliação e a sua articulação com o processo regulatório da  

educação superior”, afirma Dilvo Ristoff, diretor de Estatística e Avaliação da  

Educação Superior do Inep. (Fonte: Assessoria de Imprensa do Inep: (61) 2104- 

8023/8037/9563)  

 

 

O programa de avaliação da FACISA cumpre as prerrogativas dispostas em lei, por  

meio do funcionamento de sua Comissão Própria de Avaliação (CPA). A CPA possui  

Regimento próprio (ANEXO VIII) e procura compatibilizar os aspectos legais com os de  

interesses gerenciais da FACISA, produzindo instrumentos de operacionalização adequados  

ao desenvolvimento institucional e ao atendimento dos procedimentos avaliativos fixados  

pelo MEC.  
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8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI  

 

O cronograma de implantação do PDI corresponde à identificação de ações específicas e 

prazos para as metas globais já descritas nesse documento, para cada Dimensão constante do 

Planejamento Institucional, conforme demonstrado nos QUADROS 8 a 12.  

 

QUADRO 8. Cronograma de implementação do PDI - Gestão Institucional 

METAS  AÇOES  CRONOGRAMA 

Implantar os projetos de 

Infraestrutura Física e 

Acadêmica 

Manutenção da estrutura física da IES 2016-2020 

Compra de mais equipamentos de multimídias para   

salas de aula. 

2016-2020 

Atualização do acervo e equipamento de informática  2016-2017 

Divulgar os serviços prestados pelo NPJ 2016-2017 

Ampliar a assinatura de convênio com intuito de 

fortalecer os veículos com sociedade e órgãos públicos 

e privados externos  

2016-2018 

Formar e consolidar a 

estrutura organizacional 

planejada 

(Organograma/ 

Regimento Interno)  

com contratação e 

capacitação de 

profissionais 

Revisão do regimento interno  2016 -2017 

Contratar e alocar o quadro de pessoal docente e 

técnico-administrativo respeitando a evolução do 

curso, a legislação vigente, o plano de carreira e o PDI 

aprovado. 

2016-2020 

Fornecer condições de treinamento e aperfeiçoamento 

contínuo. 

2016-2020 

Manter uma política de 

valorização de recursos 

humanos através de 

programas institucionais 

permanentes de 

desenvolvimento dos  

funcionários docentes e  

técnico-administrativos 

Divulgar o Plano de Cargos e Salários . 2016-2017 

Divulgar o Plano de Capacitação Formal Docente 2016-2017 

Palestra sobre o Plano de Cargos e Salários 2016-2017 

 
Treinamento e desenvolvimento de funcionários com 
palestra e seminários internos. 

2016-2020 

Palestras motivacionais e de qualidade de vida no 

trabalho 

2016-2020 

Incentivar o 

desenvolvimento 

tecnológico e consolidar o 

Sistema de 

Informação Gerencial em 

todas as áreas 

organizacionais 

Aprimorar o Setor de Tecnologia da Informação 2016-2018 

 

Estimular o uso de tecnologias de informação e 
comunicação pelos funcionários, propiciando 

cursos internos aos interessados. 

2016-2020 

 

Aprimorar o sistema de informações acadêmicas 2016-2020 

Implantar uma política 

Orçamentaria 

descentralizada e 

profissional, garantindo 

a sustentabilidade 

patrimonial e 

econômico-financeira 

Divulgar os Programas de Bolsas e Incentivos de apoio 
público e privado. 

2016-2020 

Consolidar a elaboração do orçamento anual e 

plurianual da Instituição, à luz das metas e 

políticas institucionais. 

2011-2013 

Introduzir critérios de alocação, apropriação e 

distribuição de recursos que permitam relativa 

flexibilidade ao orçamento no sentido de atender as 

demandas. 

 2016-2020 
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Ampliar as origens de receitas para ampliação das 

atividades da FACISA e investimentos na 

melhoria do desempenho institucional. 

 

 

2016-2020 

 

 

Orientação da gestão no 

sentido de estabelecer 

mecanismos de 

acompanhamento, 

avaliação e 

modernização dos 

processos de trabalho e 

fluxos internos, 

buscando a eficácia 

administrativa 

Promover seminários internos envolvendo docentes e 

funcionários técnico-administrativos. 

2016-2017 

Desenvolver questionários específicos sobre  eficácia e 

eficiência dos processos e fluxos internos, 

estabelecendo indicadores de desempenho a serem 

acompanhados. 

 

2016-  2020 

Incrementar cada vez mais reuniões dos órgãos 
colegiados, conforme estabelecido no Regimento 
Interno. 

2016-2020 

Ampliar canais de comunicações entre as  comissões e 

colegiados da FACISA e a totalidade do corpo 

docente, técnico-administrativo e discente 

2016-2020 

Manter intercâmbio  

com outras IES da 

região e do país 

Fazer levantamento de Instituições de Ensino Superior 

para parcerias. 

2016-2020 

Definir escopo das parcerias. 2016-2020 

Implementar convênios de parceria. 2016-2020 

Participar de projetos 

interinstitucionais 

Ampliar o número de convênios para projetos  

interinstitucionais envolvendo novas atividades. 

2016-2020 

Manter intercâmbio de docentes com outras IES. 2016-2020 

Estabelecer parcerias com 

entidades 

nacionais, tendo como  

objetivos projetos de  

relevância regional 

Fazer levantamento de temas de interesse regional, 

envolvendo atividades de pesquisa e de extensão. 

2016-2020 

Fazer levantamento de entidades nacionais para 
parcerias, à luz dos temas selecionados. 

2016-2020 

 

Celebrar convênios com entidades nacionais. 2016-2020 

Estabelecer mecanismo de 

acompanhamento e gestão  

Elaborar indicadores de avaliação da gestão 

envolvendo a CPA. 

 

2016-2020 
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QUADRO 9. Cronograma de implementação do PDI-Graduação 

 
METAS AÇÕES  CRONOGRAMA 

Política de Expansão  

dos  cursos  de 

Graduação da 

FACISA 

Abertura  novos Cursos de Graduação presencial e 

graduação à distância: um 2012 - 2015 
Superior Tecnológico e um curso Superior Acadêmico. 

 

2016 - 2020 

Expansão  do  corpo  

docente  e 

funcionários 

Implementação 2016-2020 

Reestruturar os 

Projetos Pedagógicos 

dos curso de 

Graduação da 

FACISA conforme as 

diretrizes 

pedagógicas e 

conforme o PDI 

Revisão e Atualização dos PPCs, identificando e 

priorizando as condições para o ensino, pesquisa e 

extensão e 

atividades junto à comunidade local e regional, 

dentro das diretrizes curriculares nacionais. 

2016-2020 

Envolver os docentes, técnico-administrativos, 

discentes, parceiros e comunidade nos projetos 

pedagógico 

2016-2020 

Consolidar os convênios didáticos e assistenciais 

básicos e formular novos convênios com 

instituições da região. 

2016-2020 

Fortalecer os grupos e núcleos de pesquisa e  

extensão no curso. 

2016-2020 

Capacitar o corpo 

docente, de forma a 

se obter o melhor 

perfil de titulação, 

regionalização e 

inserção no mercado 

de trabalho local, 

conforme evolução 

planejada 

Contratar e capacitar os docentes até atingir o quadro

 necessário para o funcionamento da instituição de 

forma técnica e qualitativa 

2016-2020 

Alcançar o percentual de mestres e doutores de acordo 2011-2015 
com as atuais recomendações do MEC. 

 

2016-2020 

Instituir programas de motivação, capacitação e 2011-2015 
desenvolvimento contínuos. 

 

2016-2020 

Ampliar a aderência  

institucional do corpo  

docente 

Aprimorar o Programa de Iniciação à  2011-2015 
Docência -PID 

 

2016-2020 

Promover e incentivar a dedicação parcial ou exclusiva 

de parte 2011-2015do corpo docente 
2016-2020 

Organizar horário de permanência dos docentes para 2011-2015 
orientação acadêmica (TCC e iniciação científica) 

2016-2020 

Promover atividades contínuas de 

motivação,  2011-2015 
desenvolvimento da carreira, integração e 

comprometimento institucional 

2016-2020 

Melhoria da 

qualidade dos 

processos 

pedagógicos 

Aprimorar os instrumentos de acompanhamento e 2011-2015 
avaliação do aproveitamento dos alunos. 

 

2016-2020 

Divulgar o serviços de apoio aos docentes no projeto 2011-2015 
pedagógico e nas atividades de docência através do 

Setor de Apoio Psicopedagógico 

2016-2020 

Acompanhar  cada fase dos cursos com os professores, 2011-2015 
considerando os resultados da avaliação interna e 

externa. 

 

2016-2020 

Manter atualizado o arquivo relativo ao currículo: 2011-2015 
ementas, programas de ensino e bibliografias  

 

2016-2020 
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 Organizar o arquivo de legislação, obtendo 

subsídios  para orientar os setores ligados ao 

ensino. 

2016-2020 

Acompanhar o desempenho da Supervisão de 

Estágios.  

 

2016-2020 

Revisar e atualizar o Manual de Procedimentos 

para elaboração de Trabalhos Acadêmicos e de 

Conclusão de Curso conforme normas da ABNT 

2016-2020 

 

 

QUADRO 10. Cronograma de implementação do PDI - Pesquisa 

 
METAS  AÇOES  CRONOGRAMA 

Consolidar a pesquisa 

como atividade 

permanente nas diversas  

áreas 

Realizar um diagnóstico das necessidades  

regionais para projetos de pesquisa 

 

2016-2020 

Incentivar a pesquisa na FACISA 2016-2020 

Promover políticas de captação de recursos junto  

a órgãos de fomento: FAPESB, CNPq, FINEP, 

Ministério da Saúde, Ministério da Justiça 

2016-2020 

Incentivar a formação de núcleos de pesquisa e  

promover a integração e colaboração entre grupos de 

pesquisa internos e externos à Instituição 

2016-2020 

Implantar a 

infraestrutura de 

Pesquisa e de acesso e 

difusão de informações e 

conhecimentos 

Prover condições para a implementação de  

pequenos projetos de ensino e pesquisa na 

Instituição  

2016-2020 

Adquirir equipamentos com recursos de pesquisa 2016-2020 

Estimular a publicação de artigos em periódicos e  

apresentação/participação em eventos e 

seminário 

2016-2020 

Promover fóruns internos para divulgar projetos  
de alunos de Iniciação Científica 

2016-2020 

Divulgar as linhas de pesquisas dos docentes e de  
iniciação científica 

2016-2020 

Fomentar programas 

institucionais de 

produção e iniciação 

científica 

Implantar o programa de incentivo financeiro à   

produção científica pelos docentes 

2016-2020 

Aprimorar e ampliar o Programa de Iniciação  

Científica 

2016-2020 

Alocar recursos da receita bruta em apoio a 
programas de pesquisa, por meio de editais 

interno 

 

2016-2020 

Capacitação docente 

continuada 

Promover cursos e seminários de atualização e  

capacitação pedagógica destinados aos docentes 

2016-2020 

Incentivar a pós-graduação stricto sensu de  docentes em 

outras IES, nacionais e estrangeiras. 

2016-2020 

Aumentar o número de mestres e doutores   

envolvidos em projetos de pesquisa próprios e/ou com a 

participação de alunos 

2016-2020 

Apoio à migração e 

fixação de novos 

doutores 

Aumentar o número de mestres e doutores  

residentes e inseridos no mercado de trabalho 

regional 

2016-2020 
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QUADRO 11. Cronograma de implementação do PDI - Extensão 

 

 

 
METAS  AÇOES  CRONOGRAMA 

Consolidar a extensão como 

atividade 

permanente nas diversas  

áreas 

Realizar um diagnóstico das necessidades e  

demandas da comunidade local e regional para 

projetos de extensão e criar um banco de dados de 

demanda e oferta de ações 

2016-2020 

Implementar projetos e cursos de extensão  

sintonizados com as necessidades e demandas da 

comunidade local e regional 

2016-2020 

Estimular a participação da comunidade no  

desenvolvimento de programas e projetos de 

extensão 

2016-2020 

Impulsionar as 

atividades de extensão 

comunitária e ampliar o 

financiamento e 

fomento institucional para as 

ações de 

extensão 

Alocar percentual da receita bruta em apoio a  

programas de extensão 

2016-2020 

Desenvolver projetos de consultoria e  

assessoria nas áreas de atuação da FACISA 

2016-2020 

Aprimorar e ampliar o Programa de Iniciação à   

Extensão e o Programa de Desenvolvimento da 

Extensão 

2016-2020 

Implantar a 

infraestrutura para 

planejamento, acesso, realização 

e 

comunicação das 

atividades de Extensão 

Manter atualizadas as informações sobre as ações 2011-2015 
e projetos de extensão no site institucional 

 

2016-2020 

Elaborar anualmente o balanço das atividades de 2012-2015 
extensão 

 

2016-2020 

Criar um calendário anual de atividades de 2012-2015 
extensão 

 

2016-2016 

Promover a articulação  

de projetos isolados em  

programas 

interdisciplinares de extensão 

Realizar, anualmente, o Seminário de Extensão 2016-2020 

Estabelecer critérios para o apoio a atividades de  

extensão, vinculados às diretrizes institucionais de 

ensino e pesquisa 

2016-2020 
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QUADRO 12. Cronograma de implementação do PDI - Relações Institucionais 

 

 

 

 
METAS  AÇOES  CRONOGRAMA 

Diagnóstico das 

necessidades e 

demandas do corpo discente 

Promover o acompanhamento pedagógico dos 2011-2015 
discentes 

2016-2020 

Aprimorar o Serviço de Apoio Psicopedagógico 2016-2020 

Promover o 

conhecimento, por parte do 

corpo discente, das atividades e 

políticas  

institucionais 

Consolidar a participação do corpo discente nos  

órgãos colegiados e promover sua 

representatividade 

2016-2020 

Diagnóstico das 

necessidades e 

demandas da sociedade, em 

especial, da região e divulgação 

das 

atividades, 

competências e políticas 

institucionais 

Programar eventos com forte participação da 

comunidade 

 2016-2020 

Produzir material institucional, incluindo  

Catálogo da Instituição e folders direcionados a 

setores diversos da sociedade 

2016-2020 

Fazer pesquisa de necessidades e demandas 

junto  à sociedade 

 

2016-2020 

Melhoria da imagem 

institucional e interação com os 

agentes 

regionais (comunidade,  

mercado de trabalho,  

alunos e funcionários,  

entidades 

governamentais, 

parceiros institucionais, entre 

outros) 

  

 

Apoiar eventos locais e regionais 2016-2020 

Disponibilizar informações detalhadas sobre a  

Instituição, sua estrutura e seus programas 

através do site oficial 

2016-2020 

Criar   um   calendário   anual   de   eventos  

Institucionais 

2016-2020 

Captar fundos externos para a ampliação da  

realização de eventos de interesse acadêmico, 

científico e da comunidade local e regional 

2016-2020 

Manter a disponibilidade a estrutura da FACISA 

para a realização de eventos de interesse 

acadêmico, científico e social dos parceiros e da 

comunidade 

2016-2020 
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ANEXO I - Regimento Geral da FACISA 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA S/C LTDA 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO GERAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

APLICADAS - FACISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL DE 2008 

 

 

BR 101, Km 808, N° 1.130 - Bairro Santo Antônio do Monte - Itamaraju/BA  

 CEP: 45836-000 - Telefax: (73) 3294-3690 

E-mail: direcaofacisa@yahoo.com.br - Site: www.cesesb.edu.br 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  

Esplanada dos Ministérios - Bloco L  
2° andar - Sala 218 - Ed. Sede  

Telefones: (61) 410-8291 - 410-8794  
70047-903 - Brasília - DF. 

 

Ofício n° 11785/2003-MEC/SESu/GAB/CGLNES  
 
 

Brasília, 04 de dezembro de 2003.  
 

À Senhora  

ANA MARIA NOGUEIRA ASSIS  

Dirigente da  

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FACISA Rodovia BR 101 - KM 

808, 1130 - Prédio  
Santo Antônio do Monte  

45386-000 - ITAMARAJU - BA.  
 
 
 

Assunto:    Encaminha Regimento  
 
 

Senhora Dirigente,  

 

 

Encaminho a Vossa Senhoria o Regimento da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas - FACISA, aprovado pelo Senhor Ministro da Educação, por meio da Portaria nº 

3507, de 26 de novembro de 2003, em atenção à solicitação encaminhada por Vossa Senhoria 

de pedido de aprovação de proposta regimental destinada a compatibilizar os atos legais 

da IES com o regime estabelecido pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e as normas 

que lhe são regulamentares.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

ELIAS CARLOS SELEME DORA  

Coordenador-Geral de Legislação e Normas do Ensino Superior  
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Portaria n° 3507 de 26 de novembro de 2003.  

 

 

O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi  

delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de março de 1996, e n° 3.860, de 9 de julho  

de 2001, alterado pelo Decreto n° 3.908 de 4 de setembro de 2001, e tendo em vista o  

Relatório nº 618/2003, aprovado pela Secretaria de educação Superior, conforme  

consta do Processo nº 23000.013217/2003-36, do Ministério da Educação, resolve:  

 

 

Art.1° Aprovar as alterações do Regimento da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas - F ACISA, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Itamaraju, 

Estado da Bahia, mantida pelo Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia - 

CESESB, com sede em Itamaraju, Estado da Bahia.  

 

 

Art. 2° Os cursos ministrados pela instituição referida no artigo anterior serão 

ofertados nos endereços constantes das respectivas portarias de autorização de funcionamento.  

 

 

Art. 3° O regimento aprovado pela presente portaria prevê, como unidade  

acadêmica específica da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, o  

Instituto Superior de Educação.  
 
 
 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTOVAM BUARQUE  
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REGIMENTO GERAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS  

 SOCIAIS APLICADAS - FACISA  

 

TITULO I  
 

DENOMINAÇÃO E OBJETIVOS  

Art. 1° A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FACISA, com limite  

territorial de atuação circunscrito ao município de Itamaraju, Estado da Bahia, criada e  

mantida pelo Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB,  

sociedade civil com fins lucrativos, com sede na BR 101, Km 808, n° 1.130, Bairro Santo 

Antônio do Monte, Itamaraju - BA, será regida pela Legislação Nacional de Ensino 

Superior, pelo Regimento Geral da entidade Mantenedora, com foro nesta comarca de 

Itamaraju, e por este Regimento.  

 
 
 

Art. 2° A FACISA tem por objetivos:  

I - formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção no mercado 

e participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;  

II  -  incentivar  o  trabalho  de  pesquisa  e  investigação  científica,  visando  o  

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação cultural e, desse modo,  

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

III  - 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;  

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

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e  

tecnológica geradas, possibilitando a integração da comunidade com a Instituição.  

 

Parágrafo único. Para a consecução desses objetivos a FACISA se empenhará no 

desenvolvimento  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  inclusive  o 

intercâmbio com instituições de ensino e de cultura do país e do exterior.  
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TÍTULO II  
 
 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 
 

CAPÍTULO I  
 
 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  
 
 

Seção I  

Dos órgãos  

 

Art. 3° São órgãos da Administração da FACISA: I - Conselho Superior da FACISA - CONSU;  

II - Diretoria da FACISA;  

III - Coordenação Acadêmica Geral;  

IV - Coordenação de Cursos; e,  

V - Instituto Superior de Educação - ISE.  
 
 

Seção II  

Do Conselho Superior da FACISA - CONSU.  

 

 

Art. 4° O Conselho Superior da FACISA, presidido por seu Diretor Geral, é seu órgão 

máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa e será constituído:  

I - pelos coordenadores dos cursos mantidos;  

II - por um representante do corpo docente eleito por seus pares; III - por cinco professores 

indicados pela Mantenedora;  

IV - por um representante do corpo discente indicado pelo Diretório Acadêmico; V - por um 

representante da Mantenedora;  
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VI - por um representante da Comunidade local, indicado pela mantenedora; VII - pelo 

Coordenador Acadêmico Geral;  

VIII - pelo Secretário Geral da Mantenedora, que secretariará o CONSU.  

 

 

Parágrafo Único. A duração do mandato dos membros do Conselho Superior da FACISA 

é de 1 (um) ano, permitida a recondução.  

 

 

Art. 5° O Conselho Superior da FACISA reúne-se, ordinariamente, duas vezes em cada 

ano civil, nos meses de março e dezembro, e, extraordinariamente, quantas vezes forem 

necessárias  por convocação  do diretor da  FACISA,  quando  julgar necessário ou 

conveniente, ou por deliberação escrita que lhe for feita por, no mínimo, 2/3 (dois terços) de 

seus membros.  

 

 

Art. 6° A convocação de todos os seus membros é feita pelo diretor mediante aviso 

expedido pela Secretaria Geral da FACISA, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da 

hora marcada para início da sessão e, sempre que possível, com a "Ordem do Dia" da reunião.  

 

 

Parágrafo único. Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de que 

trata o caput deste artigo, desde que todos os membros do Conselho Superior da FACISA, 

tenham conhecimento da convocação e ciência das causas determinantes de urgência dos 

assuntos a serem tratados.  

 

 

Art. 7° O Conselho Superior da FACISA, salvo quorum estabelecido por lei ou por este 

Regimento, funciona e delibera, normalmente, com a presença da 2/3 (dois terços) de seus 

membros.  

 

Art. 8° Da pauta dos trabalhos das sessões ordinárias constará obrigatoriamente: I - leitura e 

aprovação da Ata da sessão anterior;  

II - expediente;  

III - ordem do dia; e,  

IV - outros assuntos de interesse geral.  
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Parágrafo único. Podem ser submetidos à consideração do plenário assuntos de urgência, 

a critério do próprio Conselho Superior, que não constem da Ordem do Dia, se encaminhados 

por qualquer um de seus membros.  

 

 

Art. 9º Todo membro do Conselho Superior tem direito a voz e voto, cabendo ao 

Presidente o voto de qualidade.  

 

 

Art.10 O Conselho Superior da FACISA observará, em suas votações, as seguintes  

normas:  

I - a votação é simbólica, podendo o Conselheiro justificá-Ia;  

II - qualquer membro do Conselho pode fazer consignar em ata expressamente o seu  

voto;  

III - nenhum membro do Conselho deve votar ou deliberar em assuntos que lhe 

interessem pessoalmente; 

IV - não serão aceitos votos por procuração.  

Art. 11. Compete ao Conselho Superior da FACISA:  

I - resolver, em grau de recursos todos os casos que lhe forem encaminhados; II - aplicar as 

penalidades dentro de sua competência;  

III - aprovar os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de graduação, que conterão o sistema 

de pré-requisitos das disciplinas, os objetivos do curso, perfil do egresso, sempre sendo 

observado todas as normas constantes nas diretrizes curriculares nacionais para o 

respectivo curso e demais normas do MEC aplicáveis;  

IV - aprovar o Calendário Escolar a ser baixado pelo Diretor da FACISA;  

V - homologar os resultados de processos administrativos referentes à suspensão e 

desligamentos de membros do corpo discente;  

VI - deliberar sobre modificações do presente Regimento, submetendo-as à aprovação da 

mantenedora e do Ministério da Educação;  

VII  -  examinar  os  programas  e  calendários  para  a  realização  de  cursos  de  

especialização, aperfeiçoamento, atualização e extensão, tendo em vista os planos  

aprovados e encaminhá-Ios à final aprovação da Entidade Mantenedora;  

VIII - aprovar, quando lhe for submetido, projetos de ensino, pesquisa, extensão e 

iniciação  científica,  e  remeter,  quando  necessário,  à  aprovação  dos  órgãos 

competentes;  
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IX - instituir prêmios monetários ou honoríficos, como estímulo ao desenvolvimento e 
primoramento das atividades, previamente autorizados pela Mantenedora; X - deliberar sobre a 
criação de diretorias específicas;  

XI - deliberar sobre casos omissos neste Regimento, recomendando as providências que se 

fizerem oportunas e necessárias;  

XII -  deliberar  sobre  alteração  da  estrutura  organizacional  da  FACISA  criando, 

fundindo ou suprimindo órgão; 

XIII - delegar poderes a outros órgãos de execução;  

XIV - apreciar e aprovar as decisões "ad referendum" exaradas pela presidência do CONSU; 

e,  

XV - exercer as demais atribuições que lhe caibam por força de Lei, de delegação por parte da 

mantenedora ou por força deste Regimento.  
 
 

Seção III  

Da Diretoria Geral  

 

 

Art. 12. A Diretoria Geral é o órgão executivo que superintende, coordena e controla todas as 

atividades especificamente destinadas ao cumprimento das finalidades da FACISA e é 

exercida por um diretor geral, escolhido pela mantenedora, com mandato de 2(dois) anos, 

permitida a recondução.  

Art. 13. São atribuições do Diretor Geral:  

I  - elaborar anualmente previsão orçamentária e Plano de Atividades da FACISA  

submetendo-os à apreciação do Conselho Superior da FACISA e final aprovação pela  

Entidade Mantenedora;  
 
II - representar a  FACISA  perante os  Órgãos  do  Governo  e  suas  autoridades 

representativas; 

III - como membro e presidente nato, convocar e presidir reuniões do Conselho 

Superior da FACISA; 

IV - superintender a execução do regime didático, zelando pela observância dos 

horários, programas e atividades dos professores, pessoal técnico e alunos;  

V - executar o Calendário Escolar;  

VI - assinar os diplomas, certificados, certidões e demais documentos que envolvam 

responsabilidade da FACISA, perante órgãos públicos e a comunidade;  
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VII - exercer o poder disciplinar que for atribuído por este Regimento e por Atos  
Especiais que venham a ser prestados pela Entidade Mantenedora, pertinentes ao 
comportamento  docente e discente;  

VIII  - instaurar processos administrativos, assim como processos sumários para  

apuração de infrações disciplinares, nos termos da legislação em vigor;  

IX - enviar, nas épocas próprias, o relatório das atividades da FACISA ao CENTRO DE 

ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA;  

X - cumprir e fazer cumprir este Regimento e Estatutos da Entidade Mantenedora;  

XI - exercer as demais atribuições inerentes ao cargo, podendo, inclusive, delegar poderes 

e atribuições;  

XII  -  autorizar,  ouvida  a  Entidade  Mantenedora  as  despesas  extraordinárias  

necessárias para manutenção dos cursos e atividades da FACISA;  

XIII - representar a FACISA perante os órgãos e instâncias do CENTRO DE ENSINO 

SUPERlOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA;   

XIV - outros encargos, atribuídos pela Entidade Mantenedora.  
 
 

Seção IV  

Da Coordenação Acadêmica Geral  

 

 

Art. 14. A Coordenação Acadêmica Geral é o órgão executivo que superintende e 

coordena as atividades acadêmicas da FACISA, na forma que for definida por este 

Regimento, tendo as seguintes competências:  

I - planejar, acompanhar, controlar e avaliar, em nível de supervisão, as atividades 

acadêmicas; 

II - implementar a coordenação de estágios e atividades complementares;  

III  - analisar permanentemente os projetos políticos pedagógicos dos cursos com os  

coordenadores de graduação e propor alterações, se for o caso;  

IV - indicar a necessidade de ampliação e atualização da biblioteca, para atendimento dos 

diversos cursos de graduação;  

V - assegurar o lançamento dos registros acadêmicos no diário de classe, nos prazos 

estabelecidos;  

VI - assessorar as Coordenações de Cursos quanto à avaliação dos cursos e a 

reformas curriculares;  

VII - manter atualizado o acervo da legislação do ensino superior de graduação, para 

subsidiar as atividades dos Colegiados de Cursos;  
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VIII - elaborar catálogo de cursos de graduação;  

IX - manter a Direção Geral sempre informada sobre os problemas e necessidades do setor, 

buscando, quando necessário, orientação para resolução de problemas;  

X - realizar convênios com instituições nacionais e estrangeiras, visando programas de 

investigação científica;  

XI  - promover o  intercâmbio  com outras  instituições  científicas,  estimulando  os  

contatos entre professores e o desenvolvimento de projetos comuns;  

XII - promover na FACISA congressos, simpósios e seminários, para estudo e debate de 

temas científicos, bem como incentivo à participação em iniciativas semelhantes de outras 

instituições; e,  

XIII - substituir o diretor geral nas suas ausências e impedimentos, exercendo a função de vice-

diretor.  

 

 

Parágrafo único. O Coordenador Acadêmico Geral, indicado pela mantenedora, terá o mandato 

de 2 (dois) anos, permitida a recondução.  
 
 

Seção V  

Da Coordenação dos Cursos de Graduação  

 

 

Art. 15. As atividades de cada Curso de Graduação da FACISA serão coordenadas  

por  um  Coordenador  designado  pelo  Diretor  Geral  da  FACISA,  que  tem  por  

atribuições:  

I  - planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, em  

cada período letivo, de acordo com as orientações da Coordenação Geral Acadêmica  

da FACISA;  

II - orientar e supervisionar os Corpos Docente e Discente quanto aos objetivos finais e 

intermediários do Curso;  

III - propor medidas para melhoria da qualidade do Curso;  

IV - selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado da seleção à 

Diretoria Geral da FACISA para análise e posterior admissão nos termos da Legislação em 

vigor;  

V - manter integração com as demais Coordenações de Curso da FACISA; VI - elaborar os 

horários e encaminhá-Ios aos setores competentes;  

VII - planejar, executar e ou supervisionar eventos (seminários, palestras e outros);  
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VIII - elaborar documentos técnicos;  

IX - elaborar mapas de carga horária e prover a alocação dos Docentes; X - propor a dispensa de 

membros do Corpo Docente;  

XI- prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes;  

XII- orientar o Corpo Discente, em articulação com a Secretaria Geral da FACISA, em todas as 

atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos;  

XIII  - analisar e dar parecer sobre pleitos de transferências de alunos de outras  

Instituições de Ensino Superior para a FACISA, com base na situação de vagas do  

Curso;  

XIV - orientar as comissões de formaturas;  

XV - analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência externa e 

matrícula de portadores de Diploma de nível superior;  

XVI - manter a Direção Geral da FACISA sempre informada dos problemas e 

necessidades do Curso; e, XVII - desempenhar outras atividades que, por sua natureza, 

lhe sejam afetas.  
 
 

Seção VI  

Do Instituto Superior de Educação  

 

 

Art. 16. O Instituto Superior de Educação da FACISA, de caráter profissional, visa à 

formação inicial, continuada e complementar para o Magistério da Educação Básica, podendo 

incluir os seguintes cursos e programas:  

 

 

I - Curso Normal Superior, para licenciatura de profissionais em Educação Infantil e de 

professores para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental;  

II - Cursos de Licenciatura destinados à formação de docentes dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 

III - Programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da 

Educação Básica nos diversos níveis; 

IV  - Programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores de  

diploma  de  nível  superior  que  desejem  ensinar  nos  Anos  Finais  do  Ensino  

Fundamental ou no Ensino Médio, áreas de conhecimento ou disciplinas de sua 

especialidade, nos termos da Legislação vigente; e,  
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V - formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação na Educação 

Básica.  
 

§ 1º  Os  Cursos  e  Programas  do  Instituto  Superior  de  Educação  da  FACISA 

observarão, na formação de seus alunos: 

I - a articulação entre teoria e prática, valorizando o exercício da docência; II - a articulação 

entre as áreas de conhecimento ou disciplinas;  

III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores em Instituições de ensino na 

prática profissional; e,  

IV - a ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da sensibilidade para as 

transformações do mundo contemporâneo.  

 

 

§ 2° Observado o disposto no parágrafo anterior, o Curso Normal Superior, os Cursos de 

Licenciatura e os Programas especiais de formação pedagógica ministrados pelo Instituto 

Superior de Educação serão organizados e atuarão de modo a capacitar profissionais aptos 

a:  

I - conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas de conhecimento  

que serão objeto de sua atividade docente, adequando-os às necessidades dos  

alunos;  

II  - compreender e atuar sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola e nas  

suas relações com o contexto no qual se inserem as Instituições de Ensino;  

III - resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica escolar, zelando 

pela aprendizagem dos alunos; 

IV - considerar, na formação dos alunos da Educação Básica, suas características sócio-

culturais e psicopedagógicas; e,  

V - sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente.  

 

Art. 17. Visando a assegurar a especificidade e o caráter orgânico do processo de 

formação profissional, o Instituto Superior de Educação da FACISA terá projeto 

institucional próprio de formação de professores, que articule os projetos pedagógicos dos 

Cursos da área e integre:  

I - as diferentes áreas de fundamentos da Educação Básica;  

II - os conteúdos curriculares da Educação Básica; e,  

III - as características da sociedade de comunicação e informação.  
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Art. 18. O ISE conta com uma Coordenação-Geral, formalmente constituída, a qual será  

responsável  por  articular  a  formulação,  execução  e  avaliação  do  projeto institucional  de  

formação  de  professores,  base  para  os  projetos  pedagógicos específicos de seus Cursos.  

§ 1° O Coordenador-Geral do Instituto Superior de Educação será nomeado pela Mantenedora para 

um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.  

§ 2° O Instituto Superior de Educação contará com um Corpo Docente próprio.  

§ 3º As atribuição do Coordenador Geral do ISE serão definidas em ato do Diretor Geral da 

FACISA.  

 

 

 

 

CAPITULO II  

 

 

DA ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Seção I  

Da Secretaria Geral da FACISA  

 

 

Art. 19. Ao Secretário Geral da FACISA, indicado pela Mantenedora, compete:  

 

 

I - organizar os serviços da Secretaria-Geral, concentrando nela toda a escrituração do estabelecimento, a 

qual deverá ser mantida rigorosamente atualizada e conferida;  

II  - organizar o arquivo do modo que assegure a preservação dos documentos  

escolares  e  que  se  atenda  prontamente  a  qualquer  pedido  de  informação  ou  

esclarecimento de interessados ou da Diretoria-Geral;  

III - cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações da Diretoria-Geral; IV - redigir e fazer 

expedir toda a correspondência da FACISA;  

V - superintender e fiscalizar os serviços da Secretaria-Geral podendo delegar poderes a seus auxiliares;  

VI - redigir e subscrever os editais de chamada para exame e matrícula, os quais serão publicados 

por ordem da Diretoria-Geral;  

VII - manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, instruções, ordens de serviço,despachos e livros 

de Escrituração Escolar;  
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VIII - apresentar a Diretoria da FACISA, em tempo hábil, todos os documentos que devam 

ser assinados e visados;  

IX - subscrever e fazer publicar regularmente, o quadro de notas de aproveitamento das 

avaliações e relação de faltas para reconhecimento do aluno;  

X - organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos;  

XI - comunicar a Tesouraria para fins de registro e orientação, imediatamente após a 

escrituração, as disciplinas, bem como os números atribuídos aos alunos que sejam 

matriculados e daqueles que tenham sido transferidos;  

XII - encaminhar mensalmente a Tesouraria a relação dos alunos cujas matrículas tenham 

sido canceladas; e,  

XIII - manter o sigilo requerido pela função e exercer as demais atividades que lhe forem 

confiadas;  

 

 

Art. 20.   Aos auxiliares de Secretaria compete executar os serviços da Secretaria Geral que 

lhe forem atribuídos pelo Secretário Geral.  
 
 

Seção II  

Da Tesouraria e Contabilidade  

 

 

Art. 21. A Tesouraria e a Contabilidade são coordenadas pela Entidade Mantenedora, através 

de profissionais habilitados, em relação a todos os cursos do mantidos pelo CENTRO DE 

ENSINO SUPERlOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA.  
 
 

Seção III  

Do Corpo Técnico-Administrativo  

 

 

Art. 22. O pessoal técnico e administrativo será contratado pela Entidade Mantenedora 

observada a legislação trabalhista vigente.  
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TÍTULO III  
 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA  
 

CAPÍTULO I  
 

DOS CURSOS  
 

Seção I  

Da Natureza dos Cursos  

 

 

Art. 23. Para realização de suas finalidades de ensino, pesquisa e extensão, a FACISA 

ministrará os seguintes cursos de acordo com a legislação em vigor:  

I  - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência,  

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela FACISA;  

II  - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou  

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;  

III  - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos  

de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em  

curso de graduação e que atendam as exigências da FACISA;  

IV- de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 

pela FACISA.  

 

 

Parágrafo único. A implantação de cursos nas modalidades previstas neste artigo depende 

de prévia aprovação do Conselho Superior da Mantenedora e, quando for o caso, dos órgãos 

competentes do sistema federal de ensino.  
 
 

Seção lI  

Do Curso de Graduação  

 

 

Art. 24. Os cursos de graduação, obedecendo à duração, às diretrizes curriculares  

fixadas e ao plano de curso aprovado pelo Conselho Superior da FACISA, faculta a  

matricula de candidatos que hajam concluído o ensino médio ou portadores de formação 

equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo competente, .destinando-se à 

obtenção de uma formação profissional específica na área do curso escolhido pelo aluno dentre 

aqueles oferecidos pela FACISA.  
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§ 1 ° Cada curso de graduação estará subordinado às diretrizes curriculares nacionais.  

 

 

§ 2° Na respectiva grade curricular de cada curso de graduação, constará o currículo aprovado  

de  acordo  com as diretrizes  curriculares  estabelecidas pelo  Conselho Nacional de 

Educação, bem como as demais disciplinas integrantes da especificidade de cada curso 

referido.  

 

 

§ 3° O plano de cada disciplina, juntamente com a respectiva ementa, conteúdo 

programático e bibliografia básica é elaborado pelos professores que a ministram e 

encaminhado ao Conselho Superior da FACISA, para aprovação.  

 

 

§ 4° A duração da hora-aula diurna e noturna será estabelecida pelo Legislação em  

vigor.  

 

 

§ 5° Para cada disciplina é obrigatório o cumprimento integral da carga horária e de 

conteúdo programático estabelecido em seu plano de ensino.  

Art. 25. A integralização curricular é feita pelo sistema seriado semestral, nos termos do 

regimento interno da Mantenedora.  

 

 

§ 1º Após a conclusão e integralização do curso a Comissão de Formatura deverá requerer 

junto ao Diretor Geral a Colação de Grau em ato solene da Instituição, conforme data 

prevista no Calendário Acadêmico.  

 

 

§ 2º O aluno poderá requerer a Colação de Grau em ato simples conferido na presença 

da Secretária Acadêmica Geral, de dois professores do curso, em local e data determinados 

pelo Diretor Geral.  

 

 

§ 3º Ao aluno que tenha sido reprovado em até duas disciplinas é permitida a 

matricula na série subseqüente, devendo o mesmo cursar as referidas disciplinas como 

dependência, em outro turno ou turma disponível.  
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§ 4° As disciplinas oferecidas em caráter de dependência, obedecem à carga horária  

regulamentar e ao sistema de avaliação dos cursos regulares, podendo a Instituição  

estabelecer  horário  especial,  diferente  do  horário  do  curso  regular,  desde  que  

respeitadas as diretrizes econômicas, administrativas e pedagógicas da mantenedora.  

 

 

§ 5° A dependência de que trata o parágrafo primeiro, poderá ser oferecida em  

período especial, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Superior da FACISA.  

 

 

§ 6° Ao aluno reprovado em mais de duas disciplinas não é permitida a matricula na série 

subseqüente, devendo o mesmo matricular-se apenas nas disciplinas onde não obteve 

aprovação.  

 

 

Art. 26. A FACISA tomará público, até o dia 30 de outubro de cada ano, através de  

catálogo, as condições de oferta dos cursos, quando da divulgação dos critérios de  

seleção de novos alunos e enviá-Ios a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da  

Educação.  

 

 

Parágrafo único. O catálogo com as condições de ofertas dos cursos conterão as seguintes 

informações:  

I  -  relação  dos  dirigentes  da  instituição,  inclusive  coordenadores  de  cursos  e  

programas, indicando titulação e ou qualificação profissional e regime de trabalho;  

II - relação nominal do corpo docente da instituição, indicando área de conhecimento, 

titulação e qualificação profissional e regime de trabalho;  

III  - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, por área de  

conhecimento, política de atualização e informatização, área física disponível e formas  

de acesso e utilização;  

IV  - descrição dos laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se  

destinam, área física disponível, e equipamentos instalados;  

V - relação de computadores à disposição dos cursos e descrição das formas de acesso às 

redes de informação;  

VI - número máximo de alunos por turma;  

VII - relação de cursos reconhecidos, citando o ato legal de seu reconhecimento, e dos cursos 

em processo de reconhecimento, citando o ato legal de sua autorização;  

VIII - conceitos obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação,quando 
houver;  
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IX - valor corrente das mensalidades por curso ou habilitação;  

X - valor corrente das taxas de matrícula e outros encargos financeiros a serem 

assumidos pelos alunos;  

XI - formas de reajuste vigente dos encargos financeiros citados nos incisos IX e X.  
 
 

TITULO IV  
 
 

DO REGIME ESCOLAR E DIDÁTICO CIENTÍFICO  
 
 

CAPÍTULO I  
 
 

DO PERÍODO LETIVO DO CALENDÁRIO SEMESTRAL  

 

 

Art. 27. O período letivo semestral independente do ano civil abrange no mínimo cem dias de 

atividades efetivas distribuídas em dois períodos letivos regulares, nele não se incluindo os dias 

reservados às avaliações finais, nesse período informar-se-á:  

I - à comunidade acadêmica, antes de cada período letivo os programas dos cursos e  

demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos  

professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se as respectivas  

condições;  

II  - os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrando  

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por  

banca examinadora especial, designado pelo coordenador do curso e referendada  

pelo diretor geral, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, de acordo com a  

legislação em vigor.  

 

 

§ 1º A FACISA, oferecerá nos períodos noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões 

de qualidade dos cursos no período matutino e vespertino;  

 

 

§ 2º O ano letivo escolar pode ser prorrogado, para complementar a programação 

estabelecida por motivos de força maior a critério dos órgãos competentes  do CENTRO 

DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA.  
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Art. 28. Entre os períodos letivos regulares são executados programas de ensino e pesquisa, 

de modo a assegurar o funcionamento contínuo da FACISA e atender, entre outros, aos 

seguintes objetivos:  

I - proporcionar oportunidades de recuperação aos alunos de aproveitamento 

Insuficiente; 

II  - proporcionar a realização de estudos de graduação através de disciplinas de  

duração regular e intensiva desde que o número de alunos atenda as diretrizes  

econômicas, administrativas ou pedagógicas da Instituição, observando o prazo  

mínimo de integralização do curso determinado pelo Conselho Nacional de Educação.  

 

 

Art.  29. As atividades da FACISA são previstas no calendário do CENTRO DE  

ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA, do qual consta o início e o  

encerramento da matrícula, início e fim dos períodos letivos, períodos de provas  

substitutivas, início e encerramentos dos prazos de trancamento e cancelamento de  

matriculas.  

 

 

Parágrafo Único. O Diretor da FACISA tem autorização para efetuar alterações ad 

referendum no calendário semestral devendo submetê-Ias à apreciação do Conselho Superior 

da FACISA, na primeira oportunidade.  
 
 

CAPÍTULO II  
 
 

DOS PROCESSOS SELETIVOS  

 

 

Art.  30. A admissão nos cursos de graduação da FACISA dar-se-á por processo  

seletivo, para os candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.  

 

 

§ 1º O processo seletivo observará a articulação dos conteúdos ministrados no ensino médio 

sem ultrapassar esse nível de dificuldade.  

 

 

§ 2º O Conselho Superior poderá, no caso de não preenchimento de todas as vagas  
disponibilizadas para ingresso nos cursos de graduação pelo processo seletivo,  
determinar a realização de processo seletivo simplificado, que poderá dar relevância à  
média global do histórico escolar do ensino médio, bem como à nota obtida pelo candidato no 
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.  
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CAPÍTULO III  
 
 

DAS MATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS  

 

 

Art. 31. A matrícula nos cursos de graduação constitui-se ato formal de ingresso no curso e 

ato de vinculação à FACISA e ao CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO 

SUL DA BAHIA e é realizada na Secretaria-Geral da F ACISA, dentro do período 

estabelecido pelo seu calendário anual.  

§ 1º Os atos da matrícula e rematrícula estabelecem entre o CENTRO DE ENSINO 

SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA e o aluno vínculo contratual de natureza 

bilateral, gerando direitos e deveres entre as partes e a aceitação pelo matriculado das 

disposições deste Regimento, do Estatuto e Regimento da Entidade Mantenedora, do contrato 

de prestação de serviços e das demais normas aprovadas pelos órgãos deliberativos da 

FACISA.  

 

 

§ 2º Aplica-se, quanto às matrículas, a disciplina dada ao tema no Regimento da 

Mantenedora.  

 

 

Art. 32. Será concedida matrícula ao aluno transferido de curso superior de instituição 

congênere nacional ou estrangeira, de acordo com a legislação em vigor, do Regimento da 

Mantenedora, na conformidade dos prazos fixados pelo calendário escolar da FACISA, das 

vagas existentes e desde que o curso de origem do candidato à transferência seja autorizado e 

reconhecido  

 

 

Parágrafo único. Conceder-se-á a transferência ex officio na forma da legislação em  

vigor.  
 
 

CAPÍTULO IV  
 
 

DA FREQUÊNClA E AVALlAÇÃO DO APROVEITAMENTO ESCOLAR  
 
 

Art. 33 A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 
frequência e o aproveitamento escolar, nos termos deste Regimento Interno aplicando se, no que 
couber, o Regimento interno da Mantenedora.  

Art. 34 É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de 

Educação a Distância.  
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§ 1º  Independente dos demais  resultados obtidos, é  considerado  reprovado na disciplina 

o aluno que não obtiver frequência de, no mínimo de 75 % das aulas e demais atividades 

realizadas.  

 

 

§ 2º A verificação e o registro de freqüência são de responsabilidade do professor e seu 

controle, para efeito do parágrafo anterior, da secretaria geral.  

 

 

§ 3° O aluno convocado para integrar o Conselho de Sentença em Tribunal do Júri, prestar 

Serviço Militar obrigatório ou Serviço da Justiça Eleitoral, assim como portadores de 

doenças infecto-contagiosas e gestantes têm direito a atendimentos especiais na forma da 

legislação em vigor.  

 

 

§ 4° Desde que devidamente comprovados e amparados pela legislação especial, o prazo para 

atender pedidos formulados com base no disposto no parágrafo anterior é de três dias úteis, 

contados da data de início do ocorrido.  

 

 

Art. 35. A aferição do rendimento escolar de cada disciplina é feita através de notas inteiras 

de zero a dez, permitindo-se a fração de décimos.  
 
 

Art. 36. Far-se-ão por semestre, no mínimo, três verificações de aprendizagem.  

 

 

§  1° A primeira verificação de aprendizagem será marcada pelo professor da  

disciplina. São admitidas diversas formas de avaliação, para efeito da verificação de  

que trata este parágrafo, tais como resenhas, seminários, provas escritas, relatórios e outros 

instrumentos didaticamente aceitos.  

 

 

§ 2° A segunda verificação de aprendizagem será uma prova escrita, feita na data  

marcada pela coordenação, em semana especificamente destinada às avaliações.  
 

§ 3° O aluno que atingir média aritmética 7,0 (sete) nos dois primeiros exercícios, será 

dispensado do terceiro e será considerado aprovado por média, observado o disposto no art. 31. 
 

§ 4° O aluno que não atingir a média aritmética 7,0 (sete) nos dois primeiros 
exercícios, fará  um  terceiro  exame  escrito,  denominado  de  exame  final.  Será 
considerado aprovado no exame final o aluno que conseguir média aritmética 5,0 (cinco) 
entre a média das duas primeiras verificações e esta terceira prova.  
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§ 5° Caso o aluno não compareça a alguma verificação de aprendizagem, por motivo 

justificado, poderá requerer, no prazo de 72 (setenta e duas horas), segunda chamada da 

respectiva avaliação.  
 
 
 

CAPÍTULO V  
 
 

DO APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS  

 

 

17 Art. 37. Nos termos e limites do Regimento Interno do CENTRO DE ENSINO 

SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA, a FACISA, aceitará matrícula de graduados 

em outros cursos, em havendo vagas.  

 

 

Parágrafo único. Os interessados devem apresentar prova de equivalência, que passará a 

constar do seu prontuário dos arquivos do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 

EXTREMO SUL DA BAHIA.  
 
 

CAPÍTULO VI  
 
 

DOS ESTÁGIOS  

 

 

Art.  38.  Os Estágios Supervisionados constam de atividades de prática pré- 

profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício.  
 
 

Parágrafo Único. Todo aluno deve integralizar a carga horária total do Estágio prevista no 
currículo do curso,nela podendo-se incluir as horas destinadas ao planejamento, orientação 
paralela e avaliação das atividades.  

 

Art. 39. Os Estágios Supervisionados são atividades obrigatórias para a obtenção do grau 

respectivo.  

 

 

Art. 40. Os Estágios são supervisionados por docentes dentre os aprovados pelos órgãos 

competentes.  
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TÍTULO V  

DA COMUNIDADE ACADÊMICA  
 
 

CAPÍTULO I  
 
 

DO CORPO DOCENTE  
 
 

Seção I  

Das Atividades Docentes  
 
 

Art 41. As atividades docentes, para efeito deste Título, compreendem:  

 

 

I - as relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão de conhecimentos, através de:  
 
 

a) aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição de debates;  

b) realização de trabalhos práticos de iniciação e treinamento;  

c) elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino, pesquisa ou extensão;  

d) participação em congressos e reuniões de caráter científico, didático, cultural e artístico, 

para os quais seja designado.  
 

II - as relacionadas com a formação ética dos alunos;  

 

 

III  - as relacionadas com a administração da FAClSA ou da própria mantenedora,  

quando designado, privativas do exercício da função docente abaixo mencionadas:  

 

 

a) participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao ensino, à pesquisa 

e à extensão;  
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b) participação em comissões para as quais forem designados, visando à seleção de  

novos docentes e de pesquisadores, verificação do aprendizado que não o da  

disciplina na qual seja titular, ou execução de outras atividades de interesse da  

Instituição.  
 
 

Seção II  

Das Categorias  

 

 

Art. 42. O Corpo Docente da FACISA, nos termos do Regimento do CENTRO DE 

ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA, se distribui entre as seguintes 

classes da carreira de magistério:  

I - Professores Titulares;  

II - Professores Adjuntos;  

lII - Professores Assistentes;  

IV - Professores Auxiliares.  

 

 

Parágrafo Único. A título eventual e por tempo estritamente determinado, o CENTRO DE 

ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA pode dispor do concurso de 

professores visitantes e de professores colaboradores, estes últimos destinados a suprir falta 

temporária de docentes integrantes da carreira.  

 

 

Art. 43. Os professores são contratados pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 

EXTREMO SUL DA BAHIA, segundo o regime das leis trabalhistas, observando os 

critérios e normas do Regimento da mantenedora.  
 

Seção III  

Dos Direitos e Deveres  

 

 

Art.  44.  São deveres do professor, além daqueles previstos no Regimento do  

CENTRO DE ENSINO SUPERlOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA:  

I - reger as aulas de conformidade com a distribuição feita no horário baixado pela 

Diretoria-Geral; 

II  - zelar, em cooperação com a Diretoria-Geral, pela disciplina geral do  

Estabelecimento e particularmente, pelas disciplinas de classes ou turmas a seu  

cargo;  
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III  - cumprir na íntegra e na conformidade das instruções legais em vigor e da  

orientação normativa baixada pela Diretoria-Geral, os programas de ensino, que  

deverão ser entregues aos alunos no primeiro dia de aula;  

IV - registrar nos diários de classe ou folha equivalente a matéria lecionada 

imediatamente após a aula; 

V - entregar pontualmente à Secretaria-Geral, nas datas determinadas pela Diretoria Geral, as 

notas de aproveitamento de cada aluno;  

VI - comparecer às reuniões dos órgãos de que fizer parte;  

VII - participar das atividades de pesquisa e extensão para os quais for designado;  

VIII - comunicar, com antecedência mínima de 48 horas, ao Diretor Geral as ausências 

previstas, para que seja providenciado a sua substituição, sendo vedada a substituição por 

professores não pertencentes ao corpo docente da instituição;  

Art. 45. São direitos do professor:  

I - perceber salários compatíveis com a função docente autorizado neste Regimento e nos da 

Entidade Mantenedora;  

II - escolher seus representantes nos órgãos colegiados;  

III  - afastar-se temporariamente para participar de cursos de pós-graduação, desde  

que autorizado previamente pela Mantenedora, mediante apresentação de projetos.  
 
 

CAPÍTULO II  

 

DO CORPO DISCENTE  

 Seção I  

 
 

Da Constituição, Direitos e Deveres  

 

 

Art. 47. Além do disposto no Regimento Interno do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 

EXTREMO SUL DA BAHlA, cabe ao corpo discente:  

I - diligenciar no aproveitamento máximo de ensino;  

II - freqüentar os trabalhos escolares, estabelecidos na forma deste Regimento;  

III  - submeter-se às provas de verificação de aproveitamento escolar, previstas neste  

Regimento e as outras que forem exigidas pelos professores;  
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IV - observar todas as disposições deste Regimento.  
 

Art. 48. São direitos do aluno:  

I - ser atendido pelo corpo docente em suas solicitações de ordem pedagógica;  

 II - fazer parte do Diretório Acadêmico;  

III - apelar das penalidades impostas para os órgãos de administração e 

hierarquicamente superiores; 

IV - ser atendido pelo pessoal administrativo em todas as suas solicitações de ordem 

acadêmica;  

V - fazer se representar nos órgãos colegiados da FACISA, com direito a voz e voto, nos 

termos deste Regimento.  

 

 

Art. 49. A F ACISA pode criar, autorizada pela Mantenedora, dentro das necessidades técnico 

científicas, a função de monitor, escolhendo dentre os alunos que tenham bom aproveitamento 

no conjunto de seus estudos.  

 

 

§  1º Os candidatos às funções de monitor devem apresentar capacidade do  

desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina verificada por  

provas específicas estabelecidas por normas aprovadas pelo Conselho Superior.  

 

 

§ 2º O monitor enquanto estiver exercendo a função, recebe da Entidade Mantenedora Bolsa de 

Estudo especial, não sujeita a reembolso.  
 

 

Seção II  
 
 

Da Representação Estudantil  

 

 

Art. 50. O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 

congregando todos os alunos da FACISA.  

Parágrafo único - A composição, organização, ou funcionamento e as atividades das 

Entidades em que se refere este artigo são estabelecidos no seu estatuto, aprovado em 

assembléia geral dos estudantes.  
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Art.51 O exercício de quaisquer funções do Diretório Acadêmico ou delas decorrentes  

não exonera o estudante do cumprimento dos deveres escolares, inclusive os de  

frequência.  

 

 

Art. 52. Cabe a Diretoria do Diretório Acadêmico indicar na forma de seu Estatuto o representante 

discente junto ao Conselho Superior da F ACISA.  

 

 

Seção III  
 
 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL  

 

 

Art. 53. O ato de matrícula ou de investidura em cargo ou função docente e técnico 

administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem a 

FAClSA, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, neste Regimento 

e, complementarmente, às baixadas pelos órgãos competentes, e às autoridades que delas 

emanam.  

 

 

Art.  54.  Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o  

desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.  

 

 

§ 1º Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, à vista dos 

seguintes elementos:  

I - primariedade do infrator;  

II - dolo ou culpa;  

III - valor do bem moral, cultural ou material atingido;  

 

 

§ 2º Àquele que for submetido ao regime disciplinar, será sempre assegurado o direito de 

defesa.  

 

 

§ 3º A aplicação a aluno ou a docente, de penalidade que implique afastamento, 

temporário ou definitivo das atividades acadêmicas, será precedida de inquérito 

administrativo, mandado instaurar pela Direção Geral da FACISA.  
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§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio da FACISA, além da sanção disciplinar 

aplicável, o infrator estará sujeito ao ressarcimento.  
 
 

Art. 55. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

I - advertência, oral e sigilosa, por:  

a) transgressão de prazos regimentais ou falta de comparecimento a atos escolares  

para os quais tenha sido convocado, salvo justificação a critério do Coordenador de  

Curso;  

b) falta de comparecimento a atos e trabalhos escolares por mais de oito dias 

consecutivos, sem causa justificada.  

II - repreensão, por escrito: por reincidência nas faltas previstas no item I; III - suspensão, com 

perda de vencimentos, por:  

a) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a seu 

cargo;  

b) falta de acatamento às determinações das autoridades superiores da FACISA baseadas 

em Lei e nas disposições deste Regimento;  

c) desrespeito, em geral, a qualquer disposição explícita neste Regimento. IV - dispensa por:  

a) reincidência na falta prevista na alínea "b" do item m, configurando-se esta como 

abandono de emprego, na forma da lei;  

b) afastamento superior a um ano para exercício de atividades estranhas ao  

magistério, salvo em caso de funções públicas eletivas, ou em cargos de comissão da alta 

administração pública;  

c) incompetência cultural, incapacidade didática, desídia inveterada no desempenho  

das funções ou por atos incompatíveis com a moralidade e a dignidade da FACISA;  

§ 1º São competentes para a aplicação das penalidades:  

I - de advertência e repreensão, o Coordenador de Curso; II - suspensão pela Coordenação Geral; 

e,  

III - dispensa, a Direção, Geral da FACISA.  

 

 

§ 2° Da aplicação das penas de repreensão e suspensão, cabe recurso, com efeito suspensivo, 

ao CONSU da FACISA.  
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Art. 56. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I - advertência;  

II - repreensão;  

III - Suspensão e,  

IV - desligamento.  

 

 

Parágrafo único. A pena de suspensão implica na consignação de ausência do Aluno  

durante o período em que perdura a punição, ficando durante esse tempo, impedido  

de freqüentar as dependências da FACISA e participar de qualquer atividade  

acadêmica.  

 

 

Art. 57. Cabe ao Coordenador de Curso a aplicação das sanções disciplinares de  

advertência, repreensão e suspensão, e o desligamento à Direção Geral da FACISA.  

 

 

§ 1° A aplicação da sanção que implique em afastamento das atividades acadêmicas é precedida 

de inquérito no qual é assegurado o direito de defesa.  

 

 

§ 2° A Direção Geral da FACISA cabe determinar a abertura de inquérito e constituir  

Comissão que deverá ser formada por, no mínimo, três professores por ela  

designados.  
 

§ 3° O prazo para conclusão do inquérito é de no máximo 30 (trinta) dias, para 

apresentação de defesa, de 10 (dez) dias e para apresentação de recurso 5 (cinco) dias, a 

partir do conhecimento do inquérito.  

 

 

§ 4° A autoridade competente poderá agir para aplicação de penas de advertência ou 

repreensão nos casos em que o membro do corpo discente tiver sido apanhado em flagrante 

na prática de falta disciplinar.  

 

 

§ 5° A aplicação da sanção disciplinar de desligamento competirá à Direção Geral da 

FACISA.  
 
Art. 58. O registro da penalidade aplicada será feito em documento próprio, não 

constando do Histórico Escolar. 
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Parágrafo Único.  Será cancelado o registro das penalidades de advertência e repreensão, 

se, no prazo de um ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência.  

 

 

Art. 59. As penas previstas no art. 56 deste Regimento são aplicadas nos seguintes  

casos:  
 
 

I - advertência:  

a) por descortesia a Direção Geral, Coordenadores, membros dos Corpos Docente e Discente 

ou qualquer outra autoridade da FACISA ou da Entidade Mantenedora;  

b) por perturbação da ordem nas dependências da FACISA.  

c) por prejuízo material do patrimônio colocado à disposição da FACISA, além da 

obrigatoriedade do ressarcimento dos danos.  
 
 

II - repreensão:  

a) na reincidência dos itens a e b do inciso I;  

b) por ofensa ou agressão verbal a outro aluno ou funcionário da FACISA.  
 
 

III - suspensão:  
 

 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores;  

b) por aplicação de trotes a Alunos Novos, que importam em danos físicos ou morais, 

humilhação ou vexames pessoais;  

c) por retirar, inutilizar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos afixados pela 

Administração;  

d) por desobediência a este Regimento ou a atos normativos baixados por Órgãos 

competentes;  

e) por ofensa à Direção Geral, Coordenadores, membros do Corpo Docente, membros do 

Corpo Técnico Administrativo, membros do Corpo Discente da FACISA ou às 

autoridades constituídas.  
 

IV - desligamento:  

a) por reincidência em qualquer dos itens do inciso anterior;  
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b) por ofensa grave ou agressão física à Diretora Geral, Coordenadores, membros do Corpo 

Docente, membros do Corpo Técnico-Administrativo, membros do Corpo Discente ou a 

autoridades constituídas;  

c) por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal;  

d) por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento que tenha por finalidade a 

paralisação das atividades escolares ou participação neste movimento;  

e) por participação em passeatas, desfiles, assembléias ou comícios que possam 

caracterizar calúnia, injúria ou difamação à FACISA, à Entidade Mantenedora ou a seus 

Dirigentes.  
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ANEXO II  

 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  

 
 

 

O PLANO DE CARGOS CARREIRA E SALÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO  

SUPERIORDO EXTREMO  SUL  DA  BAHIA - CESESB,  aqui  denominada 

MANTENEDORA, e da FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - 

FACISA , aqui denominado MANTIDA, constitui-se do PLANO DE CARGO CARREIRA E 

SALÁRIOS DOS   DOCENTES-  PCCS-DO  e  do  PLANO  DE  CARGO, CARREIRA E 

SALÁRIOS DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRAATIVO – PCCS-CTA com abrangência a todos 

os funcionários da MANTENEDORA e da MANTIDA.  

O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DO CESESB e FACISA  

entrará em vigor a partir da data de sua homologação junto à Delegacia Regional do  

Trabalho e Emprego do Estado da Bahia, sediada na cidade de Salvador, órgão do  

Ministério do Trabalho habilitado para tornar legítimos os termos deste documento.  

 

DEFINIÇÕES INERENTES AO PLANO:  

a) Classe Salarial: É a Classe à qual pertence um grupo de cargos dado à proximidade de seus valores em 

razão de sua complexidade e requisitos. Mudança de Classe é possível apenas por meio de aprovação 

de mudança de titulação do docente (cargos docentes) ou promoção (cargos do quadro administrativo).  

 

b) Nível Salarial: São os níveis salariais possíveis de serem alcançados em cada Classe Salarial sem haver 

mudança de cargo - é o crescimento horizontal.  

 

TÍTULO I 

PLANO DE CARGO, CARREIRA E SALÁRIOS DOSDOCENTES– PCCS-DO 
 

O Plano de Cargo, Carreira e Salário dos Docentes– PCCS-DO tem o objetivo de estabelecer os 

parâmetros para a consolidação de um corpo docente identificado com a Instituição, profissional e 

financeiramente valorizado e comprometido com as metas e políticas institucionais.  

O PCCS-DO baseia-se em dois princípios:  

1. Carreira construída tendo como base a titulação acadêmica, incentivando a melhor qualificação dos 

professores.  

2. Programa de remuneração compatível com o mercado regional e tendo como eixo a produtividade à luz das 

metas e políticas institucionais.  

 

O PCCS-DO é regulamentado pelos critérios, conceitos e mecanismos de gestão definidos a seguir.  

 

CAPÍTULO I 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 
 

Art. 1º - Entendem-se como atividades do magistério todas as atividades indissociáveis  

da produção, apropriação, participação e socialização do saber, as de orientação e  

coordenação dessas atividades, bem como as atividades de administração acadêmica.  

§ 1º - São consideradas inerentes à produção e socialização do saber atividades tais como:  

a) Criação de situações de aprendizagem.  

b) Planejamento, execução, avaliação e orientação de pesquisas, seminários e experiências no âmbito de sua 

competência.  

c) Verificação e avaliação de aprendizagem.  
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d)Participação em seminários,exposições e debates, mesas-redonda se demais reuniões de caráter cultural.  

e) Participação em programas e atividades comunitárias e de extensão.  

f) Elaboração de textos, artigos e recursos didáticos para uso em sala de aula e divulgação.  

g) Avaliação de monografias e demais trabalhos.  

§ 2º - São consideradas inerentes à orientação e coordenação de atividades de produção, apropriação, 

participação e socialização do saber atividades tais como:  

a) Planejamento, orientação e coordenação de atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

b) Orientação e coordenação de projetos de prestação de serviços.  

c) Coordenação de publicações.  

d) Diagnóstico, avaliação e cronogramas de atividades da CESESB/FACISA.  

e) Orientação e coordenação de disciplina ou grupo de disciplinas.  

Art. 2º - O CESESB/FACISA, na distribuição de encargos e atividades ao docente, considerará:  

a) Competência na matéria de sua formação científica.  

b) Capacidade didática e eficiência no magistério.  

c) Respeito aos princípios e objetivos gerais da CESESB/FACISA.  

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DOCENTE 
 

Art.3º - O Corpo Docente da CESESB/FACISA será constituído pelo pessoal que nele exerça atividades de 

ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, iniciação científica e extensão. 

Art. 4º - O Corpo docente do Magistério Superior é formado pelas seguintes categorias: 

I – Professor Graduado; 

II - Professor Especialista; 

III – Professor Mestre; 

IV – Professor Doutor. 

§ 1º - Professor Graduado é o profissional da área do Ensino que possua curso de graduação, já 

devidamente credenciado e exercendo atividades de docência em cursos de terceiro grau da 

CESESB/FACISA. 

§ 2º - Professor Especialista é o profissional da área de Ensino que possua, além do curso de graduação, 

pós-graduação lato sensu e, devidamente credenciado, exerça atividades de docência em curso superior, ou 

auxilie na execução de projetos de pesquisa, ou oriente alunos em estágios, monografias ou trabalhos de 

conclusão de curso superior, na respectiva área do conhecimento. 

§ 3º - Professor Mestre é o profissional da área do Ensino que possua, além do curso de graduação, pós-

graduação stricto sensu em nível de mestrado e, devidamente credenciado, exerça atividades de docência em 

cursos de graduação ou pós-graduação, podendo ainda auxiliar na elaboração de programas para cursos de 

pós-graduação, ou coordenar a elaboração e executar projetos de pesquisa, ou orientar alunos nos estágios, 

monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, na respectiva área do 

conhecimento. 

§ 4º - Professor Doutor é o profissional da área do Ensino que possua, além do curso de graduação, pós-

graduação stricto sensu em nível de doutorado e, devidamente credenciado, exerça atividades de docência 

em cursos de graduação ou pós-graduação, podendo ainda elaborar programas para cursos de pós-graduação, 

coordenar a elaboração e execução de projetos de pesquisa, orientar alunos nos estágios, monografias ou 

trabalhos de conclusão de cursos de graduação ou pós-graduação, na respectiva área do conhecimento. 

Art. 5º - Também integrarão o corpo docente do Magistério Superior as seguintes categorias especiais: 

I - Professor Substituto;  

II - Professor Colaborador;  

III - Professor Visitante.   

§ 1º - Professor Substituto é o profissional do Ensino, devidamente habilitado, que após comprovada 

necessidade de afastamento de qualquer docente, venha a substituí-lo por tempo determinado e não superior 

a seis meses. 
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§ 2º - Professor Colaborador é o profissional da área do Ensino que, após aprovado em processo seletivo 

específico e devidamente credenciado, seja contratado em caráter temporário e determinado, por tempo não 

superior a dois anos, renovável uma vez por igual período. 

§ 3º - Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado conhecimento que, tendo seu nome 

aprovado pela Direção Geral, seja convidado para desenvolver projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão na 

FACISA, em caráter temporário e por tempo determinado não superior a um ano, renovável uma vez por 

igual período. 

§ 4º - Os professores das categorias especiais integram o corpo docente da FACISA, porém não fazem parte 

do Plano de Carreira. 

§ 5º - As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias especiais devem constar 

de documento contratual específico. 

Art. 6º - A atuação do corpo docente da FACISA orientar-se-á por este Plano, além das demais normas 

estipuladas pela direção da Instituição de ensino.  
Art. 7º - São atribuições dos integrantes do Corpo Docente:  

I. Executar os programas de ensino sob sua responsabilidade, desempenhando todas as atividades inerentes, 

tais como aplicação de testes, provas e outros meios de avaliação pré-estabelecidos ou reconhecidos pelo 

CESESB/FACISA.  

II. Elaborar, individualmente ou em equipe, o programa e plano de curso da respectiva disciplina e submetê-lo 

à aprovação do órgão competente.  

III. Manter a disciplina na área de sua competência.  

IV. Estar integrado numa área de conhecimento da CESESB/FACISA.  

V. Participar de seminários, encontros, simpósios e outras atividades no interesse do ensino, da pesquisa e 

da extensão.  

VI. Dedicar-se à pesquisa e à elaboração de estudos de sua especialidade.  

VII. Participar de atividades de campo ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

VIII. Planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos, trabalhos escritos ou outras tarefas docentes 

preparatórias ou complementares de obrigações pertinentes, nos setores de graduação, pós-graduação, pesquisa 

e extensão.  

IX. Participar das reuniões da Congregação.  

X. Estar presente na Instituição ou à disposição da mesma durante o período previsto no respectivo contrato de 

trabalho.  

XI. Comparecer às reuniões e solenidades da Instituição, bem como as do Departamento a que pertence.  

XII. Exercer funções compatíveis, especiais ou típicas de administração acadêmica, nos  

termos deste Plano e do Regimento da CESESB/FACISA, bem como de outras normas  

específicas.  

XIII. Participar de órgãos colegiados da CESESB/FACISA, quando para tanto for designado, eleito ou 

convidado.  

XIV. Exercer função de direção ou de chefia na administração da CESESB/FACISA, quando designado.  

XV. Exercer, além das atividades ordinárias de orientação, a função de orientador de estudantes.  

XVI. Executar outras tarefas afins.  

 

CAPÍTULO III 

DA CARREIRA 
 

Art. 8º - A carreira do magistério superior da CESESB/FACISA será estruturada nas seguintes categorias e 

níveis: 

 

CATEGORIA NÍVEIS 

I – Professor 

Graduado 

A B C D 

II – Professor 

Especialista  

A B C D 

III – Professor 

Mestre 

A B C D 

IV –Professor 

Doutor 

A B C D 
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§ 1º. A carreira docente abrigará, indiscriminadamente, todos os professores.  

§ 2º. Cada Classe compreenderá progressão horizontal com 04 (quatro níveis Salariais (I a IV), conforme 

tabela salarial constantedeste artigo. 

§ 3º – O número de vagas nas categorias acima será determinado pelos Departamentos, em conjunto com a 

Direção Geral, de acordo com as necessidades institucionais. 

§ 4.º A Categoria é a divisão da carreira fundamentada na escolaridade e titulação acadêmica, observando-se 

as disposições do caput.  Os Níveis são as subdivisões de uma mesma Categoria que determinam a 

progressão do docente em conformidade com este Plano de Carreira. 

Art. 9º. Cada uma das categorias de docente terá progressão vertical e horizontal prevista neste plano.  

Art. 10. Os Professores também poderão ser promovidos por merecimento para nível superior ao que ocupa 

em sua categoria por relevantes serviços prestados à Instituição, a critério da Mantenedora e mediante 

manifestação da Direção Geral da CESESB/FACISA, sendo vedada, por esta modalidade, a promoção 

vertical de uma categoria a outra somente possível mediante titulação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO INGRESSO E DA PROMOÇÃO 
 

Art. 11. O ingresso na carreira docente da FACISA dar-se-á por meio de processo de recrutamento e 

seleção externa coordenado pela Diretoria Geral, observando-se os seguintes requisitos:  

I. Para o cargo de Professor Graduado, ser graduado em curso relacionado à sua responsabilidade 

docente.  

II. Para o cargo de Professor Especialista, possuir curso de pós-graduação em nível de especialização “lato 

sensu”, relacionado à sua responsabilidade docente.  

III. Para o cargo de Professor Mestre, possuir curso de pós-graduação em nível de mestrado “stricto sensu”, 

relacionado à sua responsabilidade docente.  

IV. Para o cargo de Professor Doutor, possuir curso de pós-graduação em nível de doutorado, relacionado 

à sua responsabilidade docente.  

Art. 12. O ingresso na carreira docente da CESESB/FACISA dar-se-á no Nível Inicial (Nível I) da categoria 

funcional a que fizer jus, conforme Tabela constante do Artigo 8º, observando a disponibilidade de 

vagas previstas no edital e a titulação requerida devidamente comprovada pelo docente.  

§ 1º. No caso de haver menos de 2 (dois) candidatos por vaga no processo de seleção externa, o ingresso 

na carreira docente poderá dar-se em Nível Superior ao Nível Inicial da categoria funcional a que fizer jus, 

de acordo com a titulação máxima do docente, desde que efetivado por ato próprio do Diretor Geral.  

§ 2º. A seleção dos docentes para ingresso na CEESB/FACISA compreenderá exame de  

títulos, mediante a análise curricular do candidato, prova prática e entrevista,  

objetivando averiguar a habilitação profissional e a capacitação para o magistério  

superior, em competência didática e de conteúdo na área de conhecimento em que o  

candidato concorre.  

Art. 13. A Promoção ou crescimento vertical é a passagem da Classe Salarial em que se encontra para Classe 

Superior correspondente à sua nova titulação e é possível por meio de ato próprio do Diretor Geral.  

§ 1º. A Promoção somente poderá ser requisitada pelo docente quando houver  

vaga divulgada por meio de edital de seleção interna, mediante aprovação do Diretor  

Geral.  

§ 2º. O Nível Salarial (I a IV) de enquadramento por ocasião da Promoção será o mesmo ocupado pelo 

docente antes da Promoção.  

Art. 14. A Promoção deverá ser aprovada pela “Comissão de Avaliação de Títulos”, mediante requisição do 

interessado ao Diretor Geral.  

§ 1º. A Comissão de Avaliação de Títulos será criada por ato próprio do Diretor Geral, para apreciar e 

deliberar sobre os requerimentos referentes a títulos docentes, além de assuntos relacionados ao Contrato de 

Trabalho do profissional docente.  

§ 2º. A Comissão de Avaliação de Títulos fica responsável por analisar os documentos que comprovem 

a titulação requerida, observado o disposto no § 1º do Artigo 10º, no mês seguinte ao do requerimento, 

devendo emitir parecer por escrito, submetendo a aprovação do Diretor Geral.  
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Art. 15. Para efeito de seleção e desempate para aprovação da Promoção requerida pelo docente, a Comissão de 

Avaliação de Títulos observará também os seguintes critérios, na sequência abaixo:  

I. O docente deve estar desempenhando regularmente as suas atividades acadêmicas.  

II. O docente deverá ter completado 2 (dois) anos de exercício de sua função na FACISA e não poderá ter 

nenhuma pena disciplinar no período de dois anos anteriores à data do seu requerimento (não interrompe a 

contagem do período aquisitivo o exercício de cargo em comissão).  

III. Afinidade da nova titulação requerida com as matérias dedicadas pelo requisitante.  

IV. Caso haja empate entre os docentes concorrentes à vaga em aberto, para desempate serão considerados os 

critérios a seguir por ordem de prioridade:  

a) Maior média nas duas últimas Avaliações de Desempenho.  

b) Maior tempo de experiência comprovado na carteira de trabalho.  

c) Data de admissão mais antiga nesta Instituição de Ensino.  

d) Data de nascimento mais antigo.  

Art. 16. A Promoção será efetivada a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da  

aprovação pela Comissão de Avaliação de Títulos, mediante aprovação da Diretoria  

Geral.  

Art. 17. Após aprovada a Promoção pela Diretoria Geral o docente não poderá solicitar nova Promoção pelo 

período mínimo de 3 (três) anos.  

 

CAPÍTULO V 

CRESCIMENTO HORIZONTAL - MÉRITO E ANTIGUIDADE 
 

Art. 18. O crescimento horizontal é a mudança de Nível Salarial sem haver mudança de Classe Salarial, i.e., 

sem haver mudança de titulação do docente.  

Art. 19. O crescimento horizontal aos docentes será concedido a título de merecimento e  

antiguidade, alternadamente de acordo com o disposto no Art. 461, parágrafo 3º da  

CLT.  

Art. 20. A progressão por Antiguidade aos docentes dar-se-á automaticamente a cada 4  

(quatro) anos de tempo de serviço efetivamente prestado a CESESB/FACISA, pela ascensão do  

docente ao nível salarial imediatamente superior àquele em que estiver posicionado.  

§ 1º. A progressão horizontal será feita de forma conjunta, sempre no mês de abril, de quatro em quatro 

anos, sendo que a primeira progressão será realizada em 1º de abril de 2015.  

§ 2º. Caso o docente não tenha completado o período de 4 (quatro) anos de  

efetivo serviço na Instituição na data referida no parágrafo anterior, somente terá a  

progressão horizontal na ocasião da próxima progressão, i.e., 4 (quatro) anos depois.  

§ 3º. Para a progressão horizontal por Antiguidade dos docentes serão observados ainda os critérios a seguir:  

a) O docente não poderá ter mais de 4 (quatro) faltas injustificadas no período avaliado.  

b) O docente não poderá ter registro de pena disciplinar(advertência, suspensão) no período avaliado.  

c) O tempo que o docente se encontrar afastado do exercício do cargo, para tratar de assuntos de seu 

interesse, salvo afastamento previsto em lei, não pode ser contado para efeito da avaliação.  

d) O exercício de cargo em comissão não interrompe a contagem do período aquisitivo.  

Art.21.  A progressão por Mérito dar-se-á mediante processo de avaliação qualitativa de desempenho, 

para ascensão do docente ao nível salarial imediatamente superior àquele em que estiver posicionado, 

observado o disposto no Art. 19 e Art. 20. 

§ 1º. A progressão horizontal por Mérito, observados os critérios dos Art. 18 ao  

20, será limitada à disponibilidade orçamentária da Instituição, não podendo ser  

superior a 80% (oitenta por cento) do total de docentes da Instituição, à data da última  

avaliação.  

§ 2º. A Avaliação de Desempenho será realizada de dois em dois anos nos meses de outubro a dezembro, 

com decorrente progressão horizontal, até o terceiro mês (março) do ano seguinte à segunda 

avaliação consecutiva, sendo que a primeira avaliação será realizada no ano de 2014.  

§ 3º. Excepcionalmente, a primeira progressão horizontal por Mérito dar-se-á em 1º de março de 2015 com 

base nas avaliações de desempenho realizadas no ano de 2014.  
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§ 4º. Para efeito do disposto no § 1º deste Artigo, em caso de empate no resultado final das 

avaliações de que trata o Art. 19, será aprovado o docente que apresentar prioritariamente:  

a) Maior tempo de experiência comprovada em docência.  

b) Maior número de titulação em sua área de docência.  

c) Data de admissão mais antiga.  

d) Data de nascimento mais antiga.  

Art. 22. Para o crescimento horizontal por Mérito o docente será submetido à Avaliação de Desempenho 

Anual a partir da data de homologação deste Plano, conforme Ficha de Avaliação objeto.  

§1º.  Para obter o crescimento horizontal o docente deverá participar obrigatoriamente de 2 (duas) 

avaliações e o resultado a ser considerado será a suamédia. 

§ 2º. Para obter o crescimento horizontal o docente deverá conquistar no mínimo a média de 85% (oitenta e 

cinco por cento) das notas máximas das duas avaliações.  

§ 3º. O resultado da Avaliação de Desempenho será calculado mediante os conceitos Excelente, Muito 

Bom ou Regular, conforme o processo a seguir:  

a) Preenchimento da ficha de avaliação pelo docente avaliado: auto avaliação.  

b) Preenchimento da ficha de avaliação pelo avaliador - superior imediato.  

c)Conferência  e  validação  das  propostas  de  avaliação  com  menção qualitativa dos conceitos 

Excelente, Muito Bom ou Regular, pela comissão de coordenação  da  avaliação,  que  será  constituída  

pelo  Diretor  Geral, especificamente para este fim.  

d) Realização da entrevista individual do avaliador com o respectivo avaliado.  

e)Realização  da  reunião  conjunta  dos  avaliadores  para  atribuição  da avaliação final.  

§4º.  Para cálculo  do  resultado  final  da  avaliação  os  conceitos  serãoquantificados conforme segue: 

a) Excelente: 10,0 pontos  

b) Muito Bom: 8,0 pontos  

c) Regular: 6,0 pontos  

§ 5º. O resultado final será calculado em percentual dividindo-se o total de pontos alcançados ao final da 

avaliação pelo total de pontos possíveis.  

Art. 23. Para a progressão horizontal por Mérito, serão observados ainda os critérios a  

seguir:  

a) O docente não poderá ter mais de 4 (quatro) faltas injustificadas no período avaliado.  

b) O docente não poderá ter registro de pena disciplinar(advertência, suspensão) no período avaliado. 

c) O tempo que o docente se encontrar afastado do exercício do cargo para tratar de assuntos de seu 

interesse, salvo afastamento previsto em lei, não pode ser contado para efeito da avaliação.  

d) O exercício de cargo em comissão não interrompe a contagem do período aquisitivo.  

 

CAPITULO VI 

DO REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 
 

Art.24 - O Corpo Docente é contratado pela Entidade Mantenedora sob regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT e demais normas em vigor e está sujeito à prestação de serviços semanais, dentro dos 

seguintes regimes de trabalho: 

I. Regime de tempo integral, que compreende a prestação de 40 (quarenta) horas  

semanais de trabalho na CESESB/FACISA, reservado o número mínimo de horas semanais previsto 

pelo MEC para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.  

II. Regime de tempo parcial, que compreende a prestação de 12 (doze) ou mais horas semanais de 

trabalho na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, reservado o percentual de tempo previsto pelo 

MEC para estudos, gestão, extensão, planejamento, avaliação e orientação de alunos.  

III.  Regime de hora-aula ou horista, que compreende os docentes contratados exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada, ou que não se enquadrem nos 

itens I e II deste artigo.  
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§ 1.º As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do docente serão distribuídas em preparo de 

aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, iniciação científica, 

orientações de trabalhos de conclusão de curso e funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, 

trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão a se desenvolverem na CESESB/FACISA ou em 

local que for determinado pela Direção Geral. 

§ 2º As atividades de pesquisa, iniciação científica, extensão e assessoria referidas no parágrafo anterior 

poderão ser remuneradas complementarmente, cujos critérios serão definidos pela MANTENEDORA. 

Art.25 -Os Docentes designados para funções administrativas de Diretor Geral e Diretor Acadêmico 

receberão, enquanto no exercício das mesmas, remuneração fixada em Portaria específica da Entidade 

MANTENEDORA. 

Parágrafo Único. Os Docentes designados para os cargos de Coordenadores de Curso, Coordenadorias de 

Pós-Graduação, Estágio, Pesquisa e Extensão e Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica enquanto no 

exercício de suas funções receberão remuneração fixada em Portaria específica da Entidade 

MANTENEDORA constantes do índice de horas administrativas. 

Art.26 - As mudanças de regime de trabalho são atos sempre bilaterais, ou seja, somente poderão ocorrer 

mediante expressa aceitação do professor e quando atenderem aos interesses da Instituição. 

Art.27 - A critério exclusivo da Mantenedora e mediante requisição da Direção Geral observado o disposto 

no art. 15, § 1.º deste plano de carreira será feita a mudança de regime para o de tempo integral, de 40 horas 

semanais, com dedicação exclusiva. 

Art. 28 - O professor contratado sob o regime de tempo integral, de 40 horas semanais com dedicação 

exclusiva, não poderá exercer nenhuma outra atividade remunerada, pública ou privada, nem outra que, 

embora não remunerada por sua natureza seja incompatível com a dedicação exclusiva. 

Art.29 - A Mantenedora poderá estabelecer normas complementares para regular outros aspectos do contrato 

de trabalho do pessoal docente relativos à seleção de candidatos, substituições, afastamento, dispensa, regime 

disciplinar e aos salários. 

Art.30 -A admissão do pessoal docente é feita mediante contrato de trabalho celebrado com a Entidade 

Mantenedora, enquanto a distribuição de tarefas é responsabilidade do Diretor Geral. 

Art. 31 - A remuneração do corpo docente da CESESB/FACISA, é definido pelo presente plano,ocorrendo 

de acordo com a tabela abaixo, tanto para fins de ingresso, quanto para promoção e progressão. 

 

 

TABELA I - VALOR DA HORA-AULA DO CORPO DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, 

POR CATEGORIA E NÍVEIS. 

 

 

 

CATEGORIA 

 

PISO 

SALARI

AL 

 

NIVEL 

I 

1 - Professor 

Graduado 

R$23,05 1,0000 

2 - Professor 

Especialista 

R$25,36 1,0000 

3 - Professor 

Mestre 

R$27,90 1,0000 

4 - Professor 

Doutor 

R$30,69 1,0000 

 

Art. 32. O Salário-Base do docente é definido por valor hora de dedicação semanal de acordo com a 

sua qualificação (graduado, especialista, mestre ou doutor), nos termos da Tabela Salarialcontida no 

artigo anterior.  

Art. 33. Ao docente integrante deste plano de cargo será assegurado o direito à remuneração a título 

de “atividades extraclasse”, segundo os termos da Convenção Coletiva em vigor.  
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CAPÍTULO VII 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 
Art.34 - As funções de confiança e os cargos eletivos receberão, além da remuneração da categoria 

correspondente, gratificação pelo exercício das funções, conforme fixado na tabela abaixo: 

 

 

TABELA IV - REMUNERAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 
CARGOS C

HS 

 

GM 

 

 

Diretor Geral 40 R$1.000,0

0 

Diretor 40 R$800,00 

Chefe Departamento 40 R$175,00 

Coordenador de Curso 20 R$350,00 

Função Gerencial de Confiança – Nível 

Superior 

40 R$200,00 

Função Gerencial de Confiança – Nível 

Média 

40 R$100,00 

 

§ 1º - A gratificação a que se refere este artigo será reajustada nas mesmas datas e percentual atribuídos 

quando do reajuste da hora-aula. 

Art. 35. Consideram-se como Funções Gratificadas as de caráter transitório, ocupadas  

por Professor Efetivo, nomeados pelo Diretor Geral, com dedicação integral à CESESB/  

FACISA.  

§ 1º. A carga horária de dedicação na Função Gratificada é de 40 (quarenta horas), sendo respeitado o 

limite de dedicação em sala de aula previsto pelo MEC.  

Art. 36. A remuneração do docente ocupante de Função Gratificada será a  

correspondente à sua remuneração como docente do Quadro Efetivo constante da tabela contida no 

artigo 34, tendo como base a dedicação integral de 40 (quarenta) horas.  

§ 1º. O docente não poderá exercer mais de uma Função Gratificada por vez.  

§ 3º. A nomeação do docente para a Função Gratificada deverá sempre ser feita por ato próprio, 

assinado pelo Diretor Geral, por prazo determinado de até quatro anos, podendo ser renovada 

quantas vezes for necessário.  
 

 

TÍTULO II 

DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

 

CAPÍTULO I 

DOS CARGOS DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

Art.37 - A carreira do Corpo Técnico Administrativo da FACISA será estruturada nas seguintes classes e 

níveis: 
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Art. 38. As descrições dos cargos com seus respectivos requisitos para preenchimento integram a tabela do 

artigo anterior e poderão ser alteradas mediante ato próprio da Diretoria Geral da CESESB/FACISA, 

devendo ser homologado na Delegacia Regional do Trabalho do Estado da Bahia.  

 

CAPÍTULO II 

DO PREENCHIMENTO DOS CARGOS 

 
Art. 39. Para o preenchimento dos cargos deste Título deverá haver vaga  

correspondente, decorrente de demissão, transferência ou promoção no caso de  

substituição ou decorrente de Aumento de Quadro, que neste caso deverá ser autorizado por ato próprio da 

Diretoria Geral da CESESB/FACISA.  

Art. 40. Para o preenchimento dos cargos deste Título terá prioridade sempre o processo de Recrutamento 

Interno, devendo a vaga ser amplamente divulgada internamente.  

§ 1º. No Anexo IV estão definidos para cada cargo os cargos habilitados para participar de processo 

seletivo interno para efeito de desenvolvimento de carreira.  

§ 2º. O processo seletivo interno será conduzido pela Direção da Instituição e os candidatos aprovados serão 

os que melhor atenderem aos requisitos do Anexo VI (Descrição de Cargos), dos cargos objetos do 

processo seletivo.  

§ 3º. Em caso de empate entre os candidatos concorrentes serão observados os critérios por ordem de 

prioridade:  

a) Maior média nas duas últimas Avaliações de Desempenho.  

b) Maior tempo de experiência comprovada na carteira de trabalho.  

c) Data de admissão mais antiga.  

d) Data de nascimento mais antiga.  

Art. 41. O candidato aprovado pelo processo de Recrutamento Interno terá seu contrato alterado a título de 

Promoção, devendo ser devidamente enquadrado no Nível Salarial Inicial (Nível I) da Classe do cargo para o 

qual foi aprovado.  

§ 1º. Para os efeitos deste artigo o candidato promovido não poderá ter aumento salarial menor de 14% 

(quatorze por cento).  

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

FUNCIONAL 

CARGOS NÍVEIS 

A B C D 

Aux. Serviços Gerais 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

 

CLASSEI 

Vigia/Segurança 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

     

     

 

 

 

 

CLASSE II 

Motorista 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Porteiro 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Recepcionista 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Auxiliar Secretaria 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Auxiliar Administrativo 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Auxiliar Biblioteca 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Técnico Manutenção 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

     

     

 

 

 

CLASSE III 

Bibliotecário 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Técnico Informática 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Técnico Laboratório 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Secretária Acadêmico 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 
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§ 2º. No caso constante do parágrafo anterior o colaborador promovido será enquadrado no Nível 

Salarial de sua nova Classe que represente aumento percentual igual ou imediatamente superior a 14% 

(quatorze por cento).  

§ 3º. A Promoção será efetivada por ato próprio da Diretoria Geral com a respectiva atualização da 

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, da Folha de Pagamento e do Livro de Registro de 

Colaboradores.  

Art. 41. Quando não houver profissional do Quadro Interno de carreira, o  

preenchimento será feito por meio de Processo Seletivo Externo.  

Parágrafo Único - O processo seletivo será conduzido pelo Gerente de Gestão de Pessoas da Instituição e os 

candidatos aprovados serão os que melhor atenderem aos requisitos do Anexo VI, dos cargos objetos do 

processo seletivo.  
Art. 42. O candidato aprovado terá o seu ingresso no Quadro Efetivo da  

CESESB/FACISA, constante no Artigo 29, por meio de ato próprio do Diretor Geral,  

mediante assinatura de Contrato de Trabalho, e será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

§ 1º. O salário de admissão será o correspondente ao Nível Salarial Inicial equivalente à Classe Salarial 

do cargo objeto do contrato de trabalho, conforme Anexos IV e V deste Plano.  

§ 2º. O Diretor Geral poderá autorizar admissão em Nível Salarial superior ao Nível Inicial conforme a 

necessidade de captação de profissional aprovado em processo seletivo no mercado.  

Art. 43. O processo de seleção externa, bem como os procedimentos e documentos para efetivar o contrato de 

trabalho para ingresso no Quadro Efetivo, deverá observar os critérios definidos no Regimento da 

Instituição.  

 

CAPÍTULO III 

DA REMUNERAÇÃO 
 

Art. 44 - A remuneração do corpo Técnico Administrativo da CESESB/FACISA, é definido pelo presente 

plano,ocorrendo de acordo com a tabela abaixo, tanto para fins de ingresso, quanto para promoção e 

progressão, dividida em três classes salariais(crescimento vertical) e quatro níveis salariais (crescimento 

horizontal) para cada categoria, conforme tabela a seguir. 

 

TABELA III – VALOR DOS SALÁRIOS DO PESSOAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO, POR 

CATEGORIA E NÍVEIS. 
CLASSE 

FUNCIONAL 

CARGOS SALÁRIO NÍVEIS 

 A B C D 

Aux. Serviços Gerais R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

 

CLASSE I 

Vigia/Segurança R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

      

      

 

 

 

 

 

CLASSE II 

Motorista R$1.016,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Porteiro R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Recepcionista R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Auxiliar Secretaria R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Auxiliar 

Administrativo 

R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Auxiliar Biblioteca R$678,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Técnico Manutenção R$981,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

      

      

 

 

 

CLASSE III 

Bibliotecário R$817,50 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Técnico Informática R$981,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Técnico Laboratório R$ 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 

Secretária 

Acadêmico 

R$750,00 1,0000 1,0200 1,0404 1,0612 
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§ 1º. A cada Classe Salarial corresponde um grupo de cargos conforme definido na Tabela constante do caput 

desse artigo.  

§2º.  A Tabela Salarial mencionada neste artigo poderá ser alteradas mediante ato próprio do Diretor Geral 

da CESESB/FACISA, devendo ser homologado na Delegacia Regional do Trabalho do Estado da Bahia. 

 

CAPÍTULO IV 

CRESCIMENTO HORIZONTAL - MÉRITO E ANTIGUIDADE 
 

Art. 45. O crescimento horizontal do pessoal do corpo técnico administrativo é a mudança de Nível Salarial 

sem haver mudança de Classe Salarial. 

Art. 46. O crescimento horizontal do corpo técnico administrativo será concedido a título de merecimento e 

antiguidade, nesta ordem, alternadamente de acordo com o disposto no Art. 461, parágrafo 3º da CLT.  

Art.47.  A progressão por Antiguidade aos colaboradores deste Título dar-se-á  

automaticamente a cada 4 (quatro) anos de serviço efetivamente prestado a CESESB/FACISA,  

pela ascensão do seu nível salarial ao Nível imediatamente superior àquele em que estiver posicionado.  

§ 1º. A data da progressão horizontal será feita de forma conjunta, sempre no mês de abril, de quatro em 

quatro anos, sendo que a primeira progressão será realizada em 1º de Abril de 2017.  

§ 2º. Caso o funcionário não tenha completado o período de 4 (quatro) anos de efetivo serviço na Instituição 

na data referenciada no parágrafo anterior, somente fará jus à progressão horizontal por Antiguidade na 

ocasião da próxima progressão, i.e., 4 (quatro) anos depois.  

§ 3º. Para a progressão horizontal por Antiguidade, serão observados ainda os critérios a seguir:  

a) O funcionário não poderá ter mais de 4 (quatro) faltas injustificadas no período de sua referência.  

b) O funcionário não poderá ter registro de pena disciplinar (advertência, suspensão) no período de sua 

referência.  

c) O tempo que o funcionário se encontrar afastado do exercício do cargo para tratar de assuntos de seu 

interesse, salvo afastamento previsto em lei, não será considerado para efeito da contagem do tempo de 

serviço para a progressão por Antiguidade.  

Art. 48. A progressão por Mérito aos funcionários do corpo técnico administrativo dar-se-á mediante 

processo de avaliação qualitativa de desempenho, para ascensão do funcionário ao Nível Salarial 

imediatamente superior àquele em que estiver posicionado, a contar da data de homologação deste Plano, 

observado o disposto no Art. 42 e Art. 43.  

§ 1º. A progressão horizontal por Mérito, observados os critérios dos Art. 41 ao 44, será limitada à 

disponibilidade orçamentária da Instituição, não podendo ser superior a 80% (oitenta por cento) do total 

dos funcionários deste Título da Instituição, à data da última avaliação.  

§ 2º. A Avaliação de Desempenho dos funcionários deste Título será realizada de dois em dois anos, nos 

meses de outubro a dezembro, com decorrente progressão horizontal por Mérito até o terceiro mês (março) 

do ano seguinte à segunda Avaliação, sendo que a primeira avaliação será realizada no ano de 2013.  

§ 3º. Excepcionalmente, a primeira progressão horizontal por Mérito dar-se-á em 1º de março de 2015 com 

base na avaliação de desempenho realizada no ano de 2014 

§ 4º. Para efeito do disposto no § 1º deste Artigo, em caso de empate no resultado final das 

avaliações de que trata o Art. 19º obterá a progressão horizontal o funcionário que apresentar 

prioritariamente:  

a) Maior tempo de experiência comprovada em sua área de atuação.  

b) Data de admissão mais antiga.  

c) Data de nascimento mais antiga.  

Art. 49. Para o crescimento horizontal por Mérito o funcionário do corpo técnico administrativo deverá ser 

submetido à Avaliação de Desempenho, observado o Artigo anterior, a partir da data de homologação deste 

Plano, conforme Ficha de Avaliação objeto do Anexo VIII.  

 

§ 1º - Para obter o crescimento horizontal o funcionário deverá participar obrigatoriamente de 

d(duas) avaliações e o resultado a ser considerado será a sua média.  

§ 2º. Para obter o crescimento horizontal o funcionário deverá conquistar, no  

mínimo, a média de 85% (oitenta e cinco por cento) das notas obtidas nas duas  

avaliações.  
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§ 3º. O resultado da Avaliação de Desempenho será calculado mediante os conceitos Excelente, Muito 

Bom ou Regular, conforme o processo a seguir:  

a) Preenchimento da ficha de avaliação pelo avaliado: auto avaliação.  

b) Preenchimento das fichas de avaliação pelos avaliadores.  

c) Conferência e validação das propostas de avaliação com menção qualitativa dos conceitos Excelente, 

Muito Bom ou Regular, pela comissão de coordenação da avaliação, que será constituída pelo Diretor 

Geral, especificamente para este fim.  

d) Realização da entrevista individual do avaliador com o respectivo avaliado.  

e) Realização da reunião conjunta dos avaliadores para atribuição da avaliação final.  

§ 4º. Para cálculo do resultado final da avaliação os conceitos serãoquantificados conforme segue: 

a) Excelente: 10,0 pontos  

b) Muito Bom: 8,0 pontos  

c) Regular: 6,0 pontos  

§ 5º. O resultado final será calculado em percentual dividindo-se o total de pontos alcançados ao final da 

avaliação pelo total de pontos possíveis.  

Art. 50. Para a progressão horizontal por Mérito dos funcionários do corpo técnico administrativo serão 

observados ainda os critérios a seguir:  

I. O funcionário não poderá ter mais de 4 (quatro) faltas injustificadas no período avaliado.  

II. O funcionário não poderá ter registro de pena disciplinar (advertência, suspensão) no período avaliado.  

III. O tempo que o funcionário se encontrar afastado do exercício do cargo, para tratar de assuntos de seu 

interesse, salvo afastamento por doença ou acidente, não será considerado para efeito da avaliação de 

desempenho.  

 

CAPÍTULO V 

GESTÃO E CONTROLE DEMOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 
Art. 51. Ao Diretor Geral do CESESB/FACISA caberá gerenciar, controlar e adotar os  

procedimentos necessários à gestão deste Plano.  

 

Art. 52. Fica instituído o Comitê de Remuneração, que é constituído pelo Diretor  

Administrativo e Financeiro e Gerentes da área Administrativa e Financeira convocada 

por ato próprio do Diretor Geral, com o objetivo de analisar e deliberar sobre os  

requerimentos por parte dos colaboradores deste Título, referentes à aplicação deste  

Plano.  

§ 1º. Caberá ao Diretor Geral receber os requerimentos, proceder às informações atinentes ao objeto deste, 

convocar o Comitê de Remuneração, presidir os trabalhos das reuniões do Comitê e executar os 

procedimentos decorrentes de sua deliberação, devidamente registrada em ata conferida, revisada e 

assinada pelos presentes.  

§ 2º. As deliberações provenientes das reuniões do Comitê que impliquem alteração deste Plano junto à 

Delegacia Regional do Trabalho da Bahia somente terão efeito após serem efetivadas pela Diretoria Geral 

ou representante por meio de ato próprio e devidamente homologado.  

Art. 53. A movimentação dos funcionários do corpo técnico administrativo pode ser decorrente de:  

I. Transferência - quando há transferência do colaborador entre setores, ocupando cargo de mesma Classe sem 

haver alteração salarial.  

II. Promoção - quando há mudança para um Cargo de Classe Superior à atual, no mesmo setor ou não 

ocorrendo aumento salarial.  

III. Demissão - quando há desligamento de um colaborador, gerando a necessidade de suprimento na vaga.  

§ 1º. Em todos os casos previstos neste artigo, a Diretoria Geral deverá controlar por meio do Formulário de 

Abertura e Preenchimento de Vaga:  

a) A abertura da vaga observando o seu motivo.  

b) Assegurar que o nome do cargo a ser preenchido seja o mesmo do cargo  

vago.  
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c) O Salário deverá obedecer ao disposto no Artigo 44.  

d) Nome do aprovado para a vaga e data de início da promoção ou admissão.  

e) O formulário autorizando o preenchimento da vaga deverá ser arquivado no dossiê do colaborador 

correspondente.  

 

 

CAPÍTULO VI 

RECLASSIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGO NOVO 
 

Art. 54. Reclassificação corresponde à alteração do cargo de uma Classe para outra superior, decorrente 

de alteração no mercado de trabalho ou de alterações qualitativas ou quantitativas nas suas atribuições e, uma 

vez requerida pelo responsável, deverá ser apreciada e deliberada pelo Comitê.  

Parágrafo Único - A Reclassificação do cargo, uma vez aprovada pelo Comitê, deve serefetivada por ato 

próprio da Diretoria Geral e devidamente homologada pela DRTE.  

Art.55. A criação de Cargo novo na estrutura de cargos da Instituição, uma vez requerida pelo 

responsável, será apreciada e deliberada pelo Comitê, devendo ser  

efetivada por ato próprio da Diretoria Geral e devidamente homologada pela DRTE.  

 

CAPÍTULO VII 

DO ENQUADRAMENTO 
 

Art.56. O Enquadramento dos empregados do quadro administrativo foi feito conforme tabela constante do 

artigo 44, sendo que os cargos e os salários serão atualizados no mês seguinte à data de homologação deste 

Plano.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 57. Nas demais relações de trabalho, aplicam-se o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e 

normas complementares, atualmente em vigor.  

Art. 58. O presidente da Mantenedora poderá baixar ato regulamentando o disposto neste Plano.  

 

Art. 59. Os casos omissos deste Plano serão resolvidos pelo Diretor Geral do Centro de Ensino Superior do 

Extremo Sul da Bahia - CESESB e Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA.  

 

  

 

Itamaraju-BA, 01 de Dezembro de 2013. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO EXTREMO SUL DA BAHIA - CESESB  

        FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FACISA 

DIRETOR GERAL 
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ANEXO III  Plano de Capacitação Formal dos Docentes  

PLANO DE CAPACITAÇÃO FORMAL DOS DOCENTES Natureza e Objetivos  

O Plano de Capacitação Formal dos Docentes (PCFD) da Faculdade de Ciências Sociais e 

Aplicadas (FACISA) tem como objetivo o estímulo à titulação acadêmica formal - stricto sensu -, 

por meio da realização de mestrado e doutorado.  

Os pedidos de bolsa devem ser submetidos pelos professores da FACISA domiciliados 

no macro região de Itamaraju, segundo normas e procedimentos previstos em Edital específico do 

programa.  

 

Solicitação de bolsa/seleção  

 

Deverão constar do Edital, no mínimo, os seguintes itens de 

documentação/regulamentação para a solicitação de bolsa:  

  

  

 projeto de dissertação ou tese, na forma exigida pelo curso;  

 or;  

 -se às atividades 

na Instituição por período posterior ao curso a ser estabelecido ou indenizá-la pelo valor 

investido, corrigido;  

  

 

A seleção dos melhores projetos para receberem a bolsa será feita com base nos seguintes 

parâmetros:  

  

 avaliação de desempenho acadêmico;  

 qualidade do projeto da tese e sua relevância para a região; 

 o de integralização curricular; 
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ANEXO IV - Plano de Capacitação Formal dos Funcionários Técnicos Administrativos  

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO FORMAL DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICO- 

 ADMINISTRATIVOS  

 

Objetivos  

O Plano de Capacitação Formal dos Funcionários Técnico-Administrativos  

(PCFTA) da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas (FACISA), tem como objetivo  

fundamental  o  incentivo  à  capacitação  e  o  contínuo  aperfeiçoamento  de  seus  

colaboradores técnico-administrativos, considerando sua alta relevância no contexto  

qualitativo,  haja  vista  que  os  fluxos  institucionais  requerem participação  desses  

funcionários.  

A instituição educacional precisa de pessoal capacitado em boas práticas, projetos, 

negociações, tecnologia, atendimento ao cliente, comunicação interpessoal, entre outros.  

Desenvolver talentos em todos os níveis da organização e implementar programas de 

valorização dos funcionários, tornam-se grandes desafios dos dias atuais. Enquanto instituição 

educacional, é imprescindível que a Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, procure elevar o grau 

de escolaridade de seu quadro administrativo. Há, ainda, a premente necessidade de se fixar o 

funcionário que passou por todos os treinamentos e absorveu a cultura organizacional.  

Na busca por oferecer serviços de qualidade, investir no capital intelectual torna se uma ação 

imprescindível. Com esta visão, está sendo implantado o Programa de Capacitação Formal dos 

Funcionários Técnico-Adminstrativos.  

 

O PCFTA  

A implantação do Programa prevê as seguintes atividades:  

1. Palestras mensais com consultores regionais, abrangendo as áreas de interesse coletivo, 

como relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, marketing institucional, entre outras.  

2. Oferta de até quatro cursos/seminários por funcionário/ano, em eventos específicos de sua área de 

atuação.  

3. Incentivo financeiro ao funcionário que apresentar certificados de participação em mais de cinco 

treinamentos anuais, realizados com recursos próprios e inerentes à atividade desenvolvida na 

Instituição. O incentivo será um percentual definido pela mantenedora, em proporção ao montante 

investido.  

4. A garantia de uma participação anual em congresso/curso/seminário de âmbito nacional, para 

cada setor administrativo, na sua área de atuação.  
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Avaliação e Acompanhamento do PCFTA/Relatórios  

O PCPTA será avaliado e acompanhado pelo Setor de Pessoal e Diretoria Geral que divulgarão 

anualmente um relatório analítico sobre o Plano, correlacionando os seus resultados com as metas e 

políticas institucionais.  

Os participantes deverão, no retornar de participação em congressos e treinamentos de 

expressão, socializar com seus pares, os conhecimentos adquiridos, por meio de reuniões de estudo 

agendadas para este fim.  

Este programa entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.  
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ANEXO V - Programa de Apoio Psicopedagógico  

 

 

 

PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO  

A Coordenação de Apoio Psicopedagógico da FACISA tem como objetivo  

orientar o corpo discente em seu processo de convivência e adaptação à vida  

universitária. É um setor destinado a prestar orientação individual e/ou coletiva a alunos  

com dificuldade de aprendizagem e de adaptação à vida universitária, encaminhados por  

diretores, coordenadores ou professores do curso, ou ainda por procura espontânea do  

aluno. Pretende ainda desenvolver atividades nas salas de aula que possam contribuir  

para a melhoria das relações humanas dos alunos entre si e com outras pessoas do  

ambiente acadêmico, tendo em vista a qualidade de sua vida pessoal e de seu futuro  

profissional. A orientação baseia-se no acompanhamento do aluno durante o período  

letivo, procurando atendê-lo em suas dificuldades acadêmicas e/ou emocionais. Atua em  

vertentes que contemplam os alunos, a instituição de ensino e os docentes, por meio de  

suporte às questões psicopedagógicas.  

 

Objetivos gerais  

Oferecer atendimento psicopedagógico individual e/ou coletivo a alunos que apresentam 

dificuldades que possam interferir com o processo de aprendizagem e de integração à vida 

acadêmica;  

Promover atividades solicitadas por professores, coordenadores ou direção;  

Fornecer orientação quanto a hábitos, atitudes e planejamento de estudo individualmente e a 

pequenos grupos de alunos;  

Proceder à avaliação psicopedagógica dos alunos com dificuldades para se adequarem à vida acadêmica, 

com vistas à orientação;  

Atuar com a Comissão Própria de Avaliação(CPA) no processo de avaliação institucional; 

Elaborar programas de promoção à saúde e prevenção de agravos no âmbito institucional.  

 

Objetivos específicos  

Desenvolver ações estratégicas de diagnóstico, orientação e acompanhamento de alunos com 

dificuldades de aprendizagem;  

Desenvolver ações estratégicas de acolhimento, orientação, acompanhamento e, quando for o 

caso, de encaminhamento de alunos com transtornos emocionais;  

Promover encontros de recepção, adaptação e convivência dos ingressantes;  

Assessorar as diretorias, coordenadores e professores em assuntos relativos às  

dificuldades de aprendizagem de alunos e caracterização psicopedagógica das turmas;  
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Contribuir para o desenvolvimento e a implementação de práticas profissionais junto aos funcionários 

que atuam diretamente com alunos com o objetivo de aprimorar as relações interpessoais na 

comunidade acadêmica;  

Desenvolver práticas que contemplem as competências do estudante na área de saúde;  

Incentivar e apoiar docentes, oferecendo oportunidades para o autodesenvolvimento, visando a sua 

maior integração como pessoa no processo ensino-aprendizagem, enfatizando, sobretudo, o 

relacionamento professor-aluno;  

Desenvolver programas de Educação Permanente do corpo docente;  

Atuar em conjunto com a Comissão de Internato, no acompanhamento, integração e orientação aos 

estagiários;  

Realizar palestras e encontros visando enriquecer e atender às necessidades dos vários  

setores.  

 

Dos procedimentos e normas de funcionamento  

O Programa é aberto a todos os alunos regularmente matriculados na FACISA.  

Todo atendimento será confidencial, registrado em fichas individuais, arquivadas pelo profissional 

responsável, com total sigilo.  

Salvaguardando os direitos do aluno e para seu conforto, tranquilidade e respeito, somente terá 

acesso às fichas o profissional responsável ou aqueles que o aluno autorizar, por escrito, e 

diretamente entregue ao responsável pelo Programa.  

Não há limite de atendimentos para o aluno, e serão realizados todos os que forem  

necessários para a solução, ou, quando for o caso, para o encaminhamento do problema.  

Sempre que possível, os serviços serão prestados mediante agendamento prévio,  

realizado pelo discente na recepção das coordenações por meio de requerimento  

específico.  

A critério da coordenadoria, poderão ser realizados atendimentos em grupo.  
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ANEXO VI Programa de Iniciação à Docência / Monitoria  

 

 

 

                    

 

                    PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA / MONITORIA 

 

                     

                    Regulamento 

  

Os alunos podem participar do Programa de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a 

oportunidade de               desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, 

pesquisa e extensão, assegurando, por sua vez, cooperação didática tanto ao corpo docente, quanto ao 

discente, nas funções universitárias. 

 

Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, inclusive na 

preparação de aulas; de         trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de atividades de pesquisa e 

extensão e de trabalhos práticos e experimentais. 

 

Ao corpo discente, os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, na orientação em trabalhos de 

laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de conhecimento e 

experiência, conforme consta no regulamento de monitoria abaixo. A monitoria funciona de acordo 

com o seguinte regulamento: 

 

Regulamento do Programa de Monitoria 

  

Art. 1º A Faculdade FACISA admitirá, sem vínculo empregatício, alunos dos cursos de graduação nas 

funções de Monitor, tendo como finalidade a formação de futuros professores.  

 

Art. 2º São objetivos da monitoria: 

 

I) aproveitar o aluno que apresente rendimento escolar geral satisfatório e manifeste interesse pela 

docência e/ou investigação científica; 

 

II) assegurar oportunidade de cooperação do corpo discente ao cargo docente, nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 

III) oferecer ao aluno que manifeste potencialidade para a docência e/ou investigação científica a 

oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar-se, consolidando seu progresso científico. 

 

Art. 3º A Faculdade FACISA terá a Monitoria remunerada e voluntária. 
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Art. 4º São Atribuições dos Monitores: 

 

I) colaborar com os professores nas tarefas didáticas e/ou atividades de pesquisa e extensão, compatíveis 

com sua área de conhecimento; 

 

II) colaborar com os professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de ensino da disciplina. 

 

Art. 5º A distribuição das vagas para monitor será feita pela Diretoria. A partir da demanda de vagas 

encaminhada pelas Coordenadorias dos cursos. 

 

$ 1º Ao apresentarem suas reivindicações as Coordenadorias devem apresentar justificativas pertinentes. 

 

$ 2º Na distribuição das vagas será dada prioridade: 

 

I) disciplinas com aulas experimentais ou práticas; 

II) turmas com maior numero de alunos sob sua responsabilidade; 

III) as disciplinas que realizam atividades de pesquisa. 

 

Art. 6º A seleção deverá ser realizada semestralmente e a abertura da inscrição será divulgada no quadro 

de aviso da Faculdade FACISA,  podendo submeter-se à seleção o aluno que satisfazer os seguintes 

requisitos: 

 

I) estar matriculado regulamente; 

II) não estar em dependência em nenhuma disciplina do curso; 

III) não ter reprovação na disciplina pleiteada; 

IV) ter sido aprovado por media na disciplina pleiteada; 

V) não ter sofrido sanção disciplinar; 

IV) estar quite com a secretaria Acadêmica,tesouraria e biblioteca; 

 

Art. 7º A seleção será realizada pelo professor da disciplina objeto de seleção, acompanhado de um 

professor indicado pela Coordenação do Curso, que elaborarão programa especifico de acordo com as 

peculiaridades da mesma e abrangerá: 

 

 

I) prova escrita; 

II) prova prática, quando a disciplina assim o exigir; 

III) exame do histórico. 

 

$ 1º Serão aprovados os candidatos que obtiverem media mínima de 7,0 (sete) na seleção. 

 

$ 2º Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos critérios a seguir: 

 

I) maior media na(s) disciplina(s) pleiteada(s); 

II) maior media no curso; 

 

Art. 8º Preenchida as vagas de Monitores oferecidas pela Faculdade FACISA poderá ser admitido 

dentre os aprovados e não classificados o Monitor Voluntário que terá atribuições e deveres idênticos 

ao Monitor. 

 

Art. 9º O exercício da Monitoria será de um semestre, podendo ser renovado por duas vezes deste que o 

aluno submeta-se e seja aprovado em nova seleção. 
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Art. 10º O monitor exercerá suas atividades em regime semanal de doze horas, ficando vinculado ao 

professor da respectiva disciplina. 

 

 

Art. 11º A remuneração do Monitor se dará sob forma de desconto nas parcelas da anuidade escolar e 

corresponderá a 15 º/º (quinze por cento) do valor das referidas parcelas. 

 

Parágrafo Único, o controle de freqüência do Monitor será feito pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 12º As atividades de Monitoria obedecerão a um plano de trabalho elaborado conjuntamente com o 

professor da disciplina e o monitor. 

 

$ 1º O plano de trabalho deverá ser elaborado de forma a não causa prejuízo as atividades regulares do 

aluno. 

 

$2º Na distribuição da carga horária deverá ser observado o seguinte limite: seis horas para atividades de 

classe e seis horas para atividades extraclasses. 

 

Art. 13º São impedimentos do monitor: 

 

I) substituir o professor na sala de aula; 

II) atribuir nota em trabalhos, provas de alunos. 

 

Art. 14º Ao final do semestre o Monitor apresentará a Coordenadoria do Curso o relatório de suas 

atividades em conformidade com o plano de trabalho e sua execução. 

 

Parágrafo Único, O professor da disciplina deverá emitir parecer sobre o relatório e emitir conceito sobre 

o monitor. 

 

Art. 15º Visando à melhoria do Sistema de Monitoria, anualmente será procedida avaliação da atuação 

dos Monitores pelo Coordenador do Curso e Professores com quem desenvolveram suas funções. 

Art. 16º Será expedida declaração de exercício de Monitoria por disciplina ou grupo de disciplinas junto 

ao qual o Monitor desenvolveu suas atividades, firmada pela Coordenação do Curso e Diretor da 

FACISA. 

 

Parágrafo Único Fará jus à declaração, o Monitor cuja freqüência em suas atividades tenha sido igual ou 

superior a 75º/º e o conceito atribuído pelo professor igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

Art. 17º Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pelo Colegiado. 
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ANEXO VII - Programa de Iniciação Científica  

 

 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

REGULAMENTO  

 

I - Dos objetivos  

 

São objetivos do Programa de Iniciação Científica (PIC) da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas (FACISA): 

 Possibilitar o crescimento acadêmico, em patamares de excelência, do aluno de graduação;  

 Despertar vocação científica e incentivar os alunos que demonstram potencial, interesse e 

habilidades nos seus cursos de graduação;  

 atividades 

que favoreçam o contato com o método científico;  

  

 

II - Da seleção  

 

  aberto Edital para preenchimento das vagas; o qual fixará, entre outros elementos, os 

critérios de seleção dos bolsistas.  

 Somente poderão candidatar-se ao Programa alunos que estiverem regularmente  

matriculados até o dia do encerramento das inscrições e que já tenham cursado as  

disciplinas de Métodos de Estudo e Pesquisa, com aproveitamento igual ou superior a  

70%.  

  do bolsista no Programa é de 12 (doze) meses.  

 O período de vigência da presente bolsa iniciará na data de assinatura do contrato.  

 

III- Do Programa  

 

O Programa de Iniciação à Pesquisa destina-se aos estudantes de graduação dos cursos da 

FACISA selecionados, e será executado no decorrer de dez meses. As atividades serão as 

seguintes:  

 Apoio na elaboração de projetos de pesquisa;  

 Divulgação dos preceitos da ética em pesquisa;  

 Elaboração, execução e apresentação de projetos de pesquisa.  

 

As atividades serão orientadas pelo Coordenador de Pesquisa da Instituição. A participação de 

demais discentes e docentes nos projetos executados é estimulada.  
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IV - Dos recursos financeiros  

Os recursos financeiros destinam-se ao pagamento de bolsas aos alunos selecionados, com 

valor fixado anualmente.  

O período de vigência da presente bolsa iniciará na data de assinatura do contrato.  

 

V - Das atividades do Orientador  

  

  e orientar os bolsistas nas atividades planejadas;  

  

 Atestar mensalmente a frequência do bolsista;  

 Avaliar os relatórios do bolsista;  

 Encaminhar, à Coordenação Acadêmica, relatório final de atividades, acompanhado de avaliação 

do bolsista, quanto ao seu desempenho científico e assiduidade;  

  

externo.  

 

VI - Das atividades do bolsista  

  Orientador, 8 (oito) horas semanais de efetiva atividade no 

Programa, em cumprimento ao plano de trabalho proposto;  

 

desenvolvido, conforme os prazos estipulados nos editais de seleção;  

 Apresentar o trabalho desenvolvido em evento científico interno ou externo;  

  

 Obter, em cada uma das disciplinas em que estiver matriculado, rendimento escolar  

igual ou superior a 70%, sem o qual haverá suspensão da bolsa e interrupção do  

Programa.  

 

VII - Do acompanhamento do programa  

No início de cada semestre, a Coordenação de Pesquisa deverá encaminhar à  

Coordenação Acadêmica relatório analítico do Programa, destacando, entre outros  

elementos, projetos desenvolvidos, número de bolsistas envolvidos, perfil dos bolsistas,  

desempenho dos bolsistas, avaliação de impacto do Programa em termos de melhoria do  

curso, de desenvolvimento da atividade de pesquisa e de desenvolvimento acadêmico do  

bolsista.  
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ANEXO VIII - Comissão Própria de Avaliação  

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCLONAL- CPA  

 REGULAMENTO  

A Comissão Própria de Avaliação da FACISA— CPA/FACISA,  

constituída pela Diretoria-Geral de acordo com o estabelecido pela Lei n°  

10.861 de 14 de abril de 2004, no uso de suas atribuições legais e de  

acordo com a Portaria/MEC nº 2.051 de 09 de julho de 2004, fixa o  

regulamento de seu funcionamento e especifica as suas atribuições  

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação — CPA/FACISA tem como objetivos: Coordenar os processos 

internos de avaliação da instituição e sistematizar os dados para a prestação das informações 

solicitadas pelo INEP.  

 

I. Proceder os trabalhos necessários voltados para o alcance dos objetivos do SINAES. II. Conduzir 

eticamente os processos de auto - avaliação da FACISA.  

III. Estimular a cultura da auto - avaliação no meio institucional.  

Parágrafo Único. A CPA terá atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 

colegiados existentes na instituição, em consonância com o § 1 do Art. 7º da Portaria 2.051/MEC 

de 9 de julho de 2004. 

Art. 2º A avaliação institucional tratada no artigo anterior, nos termos da Lei 10.861/2004, deve abranger 

as dez dimensões especificadas a seguir, sendo garantida as especificidades da Instituição do Ensino 

Superior (IES):  

I - apreciar e analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), identificando o projeto e/ou 

missão institucional, em termos de finalidade, compromissos, vocação e inserção regional e/ou nacional;  

II - analisar a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades;  

III  - verificar a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se  

refere a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social;  

a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;  

IV - identificar as formas de comunicação e aproximação entre a IES e a sociedade;  
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V - verificar as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico  

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de  

trabalho;  

VI- avaliar a 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 acadêmica nos processos  

decisórios;  

VII - analisar a infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação;  

VIII - analisar o planejamento e avaliação, especialmente os processos, os resultados e a eficácia da auto 

- avaliação institucional;  

IX - analisar a política de atendimento aos estudantes;  

X - avaliar a capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão 

acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção de recursos financeiros necessários ao 

cumprimento das metas e prioridades estabelecidas;  

Art. 3º Para atender as dez dimensões de avaliação definidas pelo SINAES, a dinâmica de 

funcionamento da CPA envolverá os Coordenadores de Cursos, outros órgãos administrativos, 

representantes do Diretório Acadêmico dos Estudantes e representantes e órgãos da comunidade externa 

no sentido do levantamento dos dados pertinentes, incluindo a aplicação de formulários, entrevistas e 

outros métodos.  

Parágrafo Único. Serão promovidos Seminários Internos e reuniões com coordenadores, 

representantes acadêmicos e representantes da comunidade externa para a divulgação dos 

métodos e processos voltados para o levantamento de dados qualitativos e quantitativos da 

avaliação institucional.  

Art.  4º É assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, de  

representantes da sociedade civil organizada e vedada à composição que privilegie a maioria  

absoluta de um dos segmentos, conforme a Lei 10.861/2004. Nestes termos, a CPA/FACISA será 

constituída por:  

I - Um professor da instituição, indicado pelo seu dirigente máximo ou por sua delegação;  

II - Um servidor técnico-administrativo, indicado pelo dirigente máximo da instituição ou por sua 

delegação;  

III - Um representante discente da graduação, eleito entre seus pares; 

IV - Um representante da Mantenedora, por ela indicado;  

V - Um representante da sociedade civil organizada, indicado por associação representativa da 

comunidade, aprovados pelo Colegiado Superior da Instituição.  

Parágrafo Único. O presidente e o vice-presidente da CPA serão eleitos entre seus pares, para mandato 

de dois anos, permitida uma recondução.  
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Art. 5º O mandato dos membros da CPA será de 02(dois) anos, permitida uma recondução, exceto 

o representante do corpo discente, o qual obedecerá à legislação específica.  

Art. 6º. Compete à Comissão Própria de Avaliação - CPA/FACISA:  

I. Organizar os procedimentos e instrumentos a serem usados na auto - avaliação da instituição, 

incluindo grupos de trabalho para agilizar o fluxo da auto avaliação.  

II. Coordenar e participar da produção de informações sobre a realidade da FACISA.  

III. Articular a participação de toda a comunidade interna e externa no processo de auto 

avaliação institucional.  

IV. Promover seminários e debates avaliativos.  

V. Garantir o rigor na coleta de dados e outras informações, bem como em todas as atividades 

avaliativas.  

VI. Promover a ampla divulgação dos resultados da auto - avaliação institucional através de 

relatórios, informativos e boletins, pari passu ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo os 

processos e métodos utilizados nas etapas de avaliação.  

VII. Empenhar-se para que a auto-avaliação seja ponto de partida para a reflexão e proposições de 

melhorias institucionais.  

VIII. Elaborar o relatório final da auto-avaliação institucional.  

§ 1º. A CPA deve apreciar todas as contribuições orais ou escritas trazidas por pessoas da  

comunidade interna ou externa, independente dos dados levantados pelos processos formais de  

avaliação.  

§ 2º. Os dados obtidos ao longo do desenvolvimento dos trabalhos de avaliação e os resultados  

da avaliação deverá ser promovida a  

divulgação interna e externa nos diferentes meios de comunicação, incluindo impressos e  

eletrônicos por setores competentes da IES..  

Art. 7º. Os dados levantados e apresentados por coordenadores, estudantes e representantes da 

comunidade externa serão apreciados pela CPA e, a seu critério, verificados através de visitas  ín loco, de 

entrevistas, de vistas em documentos ou outro.  

Parágrafo Único. Os responsáveis pela prestação de informações falsas ou pelo preenchimento de 

formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de dados a serem 

fornecidos ao SINAES responderão civil, penal e administrativamente por essas condutas, nos termos 

do Art. 37 da Portaria/MEC 2.051/2004.  

Art. 8º. Compete ao Presidente da CPA:  

I - Convocar e presidir as reuniões da CPA;  

II - Representar a CPA/FACISA junto aos órgãos competentes que tratem de assuntos ligados à 

avaliação institucional.  
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III - Cumprir e fazer cumprir os termos deste Regulamento.  

IV - Desempenhar outras atribuições não especificadas neste Regulamento, inerentes ao cargo.  

Art. 9º.  Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente nas suas ausências ou 

impedimentos. 

Art. 10º. Todos os membros da CPA terão direito à voz e voto nas reuniões.  

§ 1º. O presidente, além do voto ordinário, terá o voto de qualidade, em caso de empate nas matérias 

submetidas à votação.  

2º. Os convidados a participar das reuniões não terão o direito a voto.  

Art.  11º. A CPA terá uma secretaria permanente exercida por um (a) servidor (a) técnico- 

administrativo o quadro da Instituição ou por funcionário (a) contratado (a) para este fim.  

Art. 12°. Compete ao (à) secretário (a):  

I - secretariar os trabalhos da comissão;  

II - proporcionar o necessário apoio técnico-administrativo aos trabalhos da CPA; III - lavrar atas das 

reuniões;  

IV - receber e expedir correspondências;  

V - organizar arquivos e fichários;  

VI - cumprir as demais tarefas inerentes à secretaria da CPA.  

Art. 13°. A CPA reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês, extraordinariamente, sempre que 

necessário, por convocação do presidente ou requerimento da maioria de seus membros.  

Parágrafo Único. O calendário das reuniões ordinárias será elaborado semestralmente, sendo a  

pauta das reuniões informada via correio eletrônico com um mínimo de 48 horas de  

antecedência e mantida em impresso na secretaria da CPA.  

Art. 14°. A CPA funcionará e deliberará, com a presença da maioria de seus membros, tomando as 

decisões pela maioria simples de votos.  

§ 1º. Será excluído da CPA o membro que faltar a três reuniões sem a devida justificativa aceita pela 

Comissão.  

§ 2º. A justificativa da falta deve ser apresentada por escrito em impresso ou via correio 

eletrônico até, no máximo, a reunião subsequente.  

Art. 15° Os casos omissos e as dúvidas suscitadas nas aplicações do presente Regulamento serão 

resolvidos pela CPA, observada a legislação em vigor e, se for o caso, submetendo à apreciação do 

Colegiado Superior.  

Art. 16° Este Regulamento entrará em vigor, após aprovação do Conselho Superior da FACISA.  

 

 


