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INTRODUÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constitui-se em um importante
documento de gestão, decorrente de um processo de construção coletiva, envolvendo
a representação de todos os segmentos que integram o corpo social da Faculdade
Integrada de Pernambuco (FACIPE).
Através do PDI é possível estabelecer objetivos estratégicos que contribuem
para a melhoria contínua da Instituição em relação ao alcance da sua Visão de Futuro.
O planejamento definido para a consecução desses objetivos está permanentemente
atrelado a um processo contínuo de avaliação, que permita acompanhar a sua
execução, observando metas, estratégias e indicadores de cumprimento e, quando
necessário, introduzindo ajustes e correções de rumo no planejado.
O PDI, construído com a participação da comunidade acadêmica, é o
instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade da IES, no que diz
respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, bem como à sua estrutura organizacional e às
atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver (MEC/SESU,
2004).
O PDI da FACIPE foi construído através de dedicação ao trabalho de toda a
comunidade por uma equipe que envolveu a instituição para a obtenção de resultado
participativo, realista e coerente. Elaborado para um período de cinco anos, este
documento expressa a identidade da Instituição no que diz respeito à sua filosofia de
trabalho, à função social a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam
suas ações, à sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que
desenvolve e/ou pretende desenvolver.
Este instrumento de planejamento contempla um conjunto de informações que
possibilita o aprimoramento do conhecimento interno da instituição, bem como dos
fatores externos não controláveis, constituindo-se um documento para que os
dirigentes possam optar dentre as alternativas que se apresentam e fazer escolhas
mais eficientes e eficazes.
O Regimento Geral da IES e o Planejamento Estratégico da Mantenedora
subsidiaram a concepção e proposta do PDI, visto ser uma prática consolidada na IES
que requer atualização e adequação aos contextos locais e globais. Também
subsidiou a elaboração deste documento, a última versão do PDI (2013 – 2017).
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Foram constituídas Comissões Técnicas e Acadêmicas, composta por
representações da comunidade acadêmica, que, tomando por base esses
documentos descritos anteriormente, foram responsáveis por receber e sistematizar
as contribuições e trabalhar especificamente cada um dos temas das seções do PDI,
com a função de construir as partes específicas.
Na mantenedora – Sociedade Pernambucana de Ensino Superior Ltda
(SOPES), também foi constituída uma Comissão Estratégica, que teve a
responsabilidade de preparar o processo de construção do PDI com a elaboração de
documentos básicos (metodologia, formulários, orientações, cronogramas, dentre
outros) que antecedem à constituição das equipes de trabalho, bem como pela
realização de oficinas de formação e revisão, validação e acompanhamento do
documento.
Assim, a FACIPE, mantida pela Sociedade Pernambucana de Ensino Superior
Ltda. (SOPES), através do seu PDI vem consolidar um processo de relevantes
conquistas institucionais ao tempo em que compreende a importância do seu PDI
como um instrumento que norteia às práticas e a identidade da IES em suas ações e
desenvolvimento, atendendo às exigências do Ministério da Educação e da Cultura
(MEC), por meio de seus dispositivos legais apresentando novo Plano de
Desenvolvimento Institucional para o período de 2018 a 2022.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES

A FACIPE foi credenciada pela Portaria MEC nº 826, de 27 de abril de 2001,
publicada no DOU de 02 de maio de 2001. Tem como mantenedora a Sociedade
Pernambucana de Ensino Superior (SOPES), CNPJ 03.844.218/0001-10.
Está pautada na trajetória de sucesso e comprometimento com a sociedade
pernambucana, demostrada ao longo dos seus 16 anos de existência. Historicamente,
em abril de 2001, a FACIPE teve seus dois cursos autorizados, sendo eles Turismo e
Administração.
Em novembro de 2004 recebeu autorização para o funcionamento do Curso de
Direito. No primeiro semestre do ano de 2006 são reconhecidos os cursos de
Administração, e Administração com Habilitação em Marketing. No segundo semestre
desse mesmo ano ocorre o reconhecimento do curso de Turismo. No segundo
semestre do ano de 2007, a FACIPE recebeu autorizações para funcionamento dos
cursos de graduação tecnológica em Gestão Financeira e Processos Gerenciais. No
primeiro semestre do ano de 2009 foram autorizados os cursos de bacharelado em
Enfermagem e os cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia e Estética e
Cosmética. No primeiro semestre do ano de 2011 recebeu autorizações para
funcionamento dos cursos de bacharelado em Odontologia e Biomedicina.
No primeiro semestre do ano de 2014 ocorreram as autorizações para
funcionamento dos cursos de Engenharia Civil, Ciência da Computação, Sistemas de
Informação, Redes de Computadores, Design de Interiores e Administração (unidade
de Casa Amarela). Nesse mesmo semestre foi reconhecido o curso de Tecnologia em
Estética e Cosmética. No segundo semestre desse mesmo ano ocorreram
autorizações dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica,
Fisioterapia, além do reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Radiologia.
Já no primeiro semestre do ano de 2015 ocorreu autorização dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental, bem como o reconhecimento do
curso de Enfermagem. No primeiro semestre do ano de 2016 foram reconhecidos os
cursos de Biomedicina e Odontologia. Em 2016, foram autorizados os cursos de
Gestão de Recursos Humanos e Serviço Social e renovado o reconhecimento do
curso de Administração (Unidade Nossa Senhora do Carmo). Nesse mesmo ano
ocorreu o recredenciamento da FACIPE no dia 21 de julho de 2016 através da Portaria
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MEC nº 706, de 20 de julho de 2016. No primeiro semestre do ano de 2017 foram
autorizados os cursos de Engenharia de Petróleo e Nutrição.
Além dos cursos de graduação, a FACIPE oferta Cursos de Pós-graduação
Lato Sensu. Somado a isso, estruturou um grupo de estudos denominado Núcleo de
Pós-Graduação da FACIPE – NUFA para elaboração da Apresentação de Proposta
de Cursos Novos (APCN) com o objetivo da implantação do primeiro curso de Pósgraduação Stricto Sensu (Mestrado). Esta iniciativa tem relevante importância
institucional e caracteriza seu amadurecimento acadêmico-científico em vista à
preparação para futura alteração de organização acadêmica. Dessa forma, com as
autorizações e reconhecimento de seus cursos superiores, a FACIPE prima pela
excelência na qualidade revelando-se uma instituição de educação superior que não
apenas atua em ensino, pesquisa e extensão, mas também garantindo a
indissociabilidade desses processos. Assim, as atividades de ensino não se
restringem a preparar o indivíduo para o exercício da profissão, mas, sobretudo
atender às necessidades loco-regionais da população.
Nesse sentido, a FACIPE forma profissionais para atuação como atores
transformadores da sociedade, centrados em uma visão generalista, com aplicação
de

claros

princípios

de

construção

coletiva,

flexibilidade

curricular,

interdisciplinaridade e problematização do saber, como essenciais para a aquisição
de uma aprendizagem significativa, articulada pela qualidade de ensino, pelas
atividades de formação e preparação técnico-científica, que contribuirão para a
autonomia intelectual e profissional. A FACIPE possui definidas políticas acadêmicas
e sociais como forma de se fazer atuante no processo de educação e formação
profissional, sensível aos problemas da sociedade, assumindo a co-responsabilidade
pelo desenvolvimento sustentável local e regional.
A FACIPE, ao propiciar o processo de formação aos seus estudantes, assume
compromisso com o avanço e as transformações da realidade local e nacional, ao
promover eventos acadêmicos em interface com o mercado, com a formação
continuada de gestores e docentes e com o estímulo às atividades complementares
ao ensino através de unidades de aprendizagem vinculadas aos cursos de graduação
tais como o Núcleo de Prática Jurídicas (NPJ), a Clínica-escola do curso de
Odontologia, a Clínica-escola do Curso de Estética e Cosmética, o Laboratório de
Especialidades Biomédicas, o FACIPE Carreiras, o FACIPE Idiomas, dentre outros.
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A FACIPE, no propósito de estruturar e atender a sua inserção regional, e
melhor contribuir com as demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico
e cultural em sua área de abrangência, encontra-se geograficamente distribuídas em
quatro unidades de ensino, todas localizadas na cidade do Recife-PE.

a) Unidade Ciências Humanas e Negócios: Rua Dr. Tomé Dias nº 181 - Casa
Amarela, CEP:52070-370
b) Unidade Ciências da Saúde: Av. Caxangá, nº 4477 - Cidade Universitária,
CEP:50.630-000 e Av. Caxangá, nº 4302 - Iputinga, CEP:50.800-000 (anexo).
c) Unidade de Ciências Exatas: Rua Dom Bosco, nº 687 - Boa Vista, CEP:
50070-070
d) Unidade Ciências Jurídicas: Rua Barão de São Borja, nº 427 – Boa Vista,
CEP:50070-315. Nesse Local funciona atualmente a sede da FACIPE.

Esse posicionamento geográfico foi adotado estrategicamente em função da
característica de metrópole da cidade do Recife, dos seus problemas de mobilidade
urbana e da necessidade de incremento a sua inserção regional, de forma a contribuir
com o desenvolvimento regional. Devido ao grande crescimento de ordem econômica,
cultural e social da cidade do Recife-PE nestes últimos anos, a FACIPE, na condição
de instituição educacional, está preparada para atender as exigências dessa nova
realidade, seja ela, de cunho econômico, político, social ou cultural. Destaca-se, ainda,
que todas as unidades da FACIPE, perpassam quatro dimensões a saber: o
crescimento regional econômico, a equidade social, a melhoria da qualidade de vida
e a preservação da disponibilidade dos recursos naturais. Nesse sentido, o
atendimento à legislação pela SOPES e pela FACIPE constitui-se em diretriz
essencial no gerenciamento destas duas entidades, isto é, mantenedora e mantida.
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CENÁRIOS DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO

Pernambuco é um dos estados que integram a Região Nordeste do Brasil, está
localizado no centro-leste da região Nordeste e limita-se com os estados da Paraíba
(norte), Ceará (noroeste), Alagoas (sudeste), Bahia (sul) e Piauí (oeste), além de ser
banhado pelo oceano Atlântico, a leste. Sua extensão territorial é de 98.148,323 km²,
conta com a população de 9.345.173 habitantes e densidade demográfica de 89,62
hab/km2. Seus habitantes encontram-se distribuídos em 185 municípios, agrupados
em três mesorregiões – Zona da Mata, Agreste e Sertão, e o distrito estadual de
Fernando de Noronha. A população residente nas áreas urbanas do Estado de
Pernambuco é de 7.492.025 habitantes, enquanto que a população residente rural
soma 1.853.148 habitantes, ou seja, é um Estado com predomínio de população
urbana.
A cidade do Recife, capital do Estado, é a mais populosa, possuindo 1.617.183
habitantes distribuídos em 218,435 km2, valores que caracterizam a elevada
densidade demográfica de 7.403,50 hab./km2. Quanto à distribuição da população
da capital segundo o sexo, 53,8% são mulheres e o restante, 46,2%, são homens.
Conforme dados do IBGE, a composição étnica da população pernambucana é
constituída por pardos (53,3%), brancos (40,4%), negros (4,9%) e índios (0,5%).
Quanto à estrutura por sexo, os homens representam 48,1% da população, e as
mulheres, 51,9%2.
De acordo com a projeção do IBGE para 2016, baseada no Censo 2010, as
cidades mais populosas mais populosas do Estado de Pernambuco são: Recife
(1.617.183), Jaboatão dos Guararapes (686.122), Olinda (389.494), Paulista
(322.730), Caruaru (347.088) e Petrolina (331.951).
O Estado de Pernambuco como um todo e notadamente a cidade do Recife,
apresentou crescimento do seu IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD 2013, a
cidade do Recife apresenta um IDHM de 0,772, Jaboatão dos Guararapes de 0,717,
Olinda de 0,735, Paulista de 0,732,

Caruaru de 0,677 e Petrolina de 0,697;

salientando que segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, o IDHM varia
entre 0 e 1 e qualquer índice acima de 0,700 é considerado alto.
O Estado de Pernambuco apresenta paisagens variadas, destacando-se entre
elas: serras, planaltos, brejos, a semiaridez no sertão e diversificadas praias na costa.

13

As planícies litorâneas têm baixa altitude de até 200 m, e alguns pontos do planalto
de Borborema ultrapassam 1.000 m de altitudLe. Mais da metade do estado está
localizada no sertão, onde há escassez de chuvas e o clima é semiárido. O Estado
está inserido na zona intertropical, apresentando temperaturas altas, todavia o quadro
climático é bem diversificado, devido à interferência do relevo e das massas de ar. As
principais bacias hidrográficas do Estado são: São Francisco, Capibaribe, Ipojuca,
Una, Pajeú e Jaboatão.
O clima do estado de Pernambuco é tropical (região litorânea) e semiárido
(interior). A cobertura vegetal do Estado é composta por vegetação litorânea, floresta
tropical e caatinga. A vegetação litorânea predomina em áreas muito próximas ao
oceano, por isso são identificadas vegetações rasteiras, coqueiros, mangues e em
alguns casos arbustos. A floresta tropical é onde originalmente abrigava a floresta
atlântica. E por fim, na região do agreste e do sertão do Estado o que predomina é a
vegetação da caatinga.
Pernambuco, nos últimos anos, vem apresentando taxas médias de
crescimento superiores à média nacional. Isso decorre de uma combinação de fatores
– como a localização estratégica, capital humano de alta qualidade técnica e uma
política de atração de investimentos focada no desenvolvimento das vocações
econômicas.
O Estado de Pernambuco se destaca pela sua posição estratégica e pela sua
vocação em vários setores produtivos e tecnológicos. Algumas vantagens do Estado
o potencializam como o portão de entrada do turismo no nordeste, tais como: posição
geográfica, riqueza de

patrimônio histórico e

construído, beleza

natural e

paisagística e variada cultura popular.
A cidade do Recife é a capital mais antiga do Brasil. Quando os portugueses
chegaram à região da cidade do Recife, no século XVI, ela era ocupada pelo povo tupi
dos caetés. O atual município do Recife tem sua origem intimamente ligada ao
município de Olinda. No foral (carta de direitos feudais) de Olinda, concedido por
Duarte Coelho em 1537, há uma referência ao "Arrecife dos navios", um lugarejo
habitado por mareantes e pescadores. O Recife permaneceu português até a
independência do Brasil, com a exceção de um período de ocupação holandesa entre
1630 e 1654.
Arrecife é a forma antiga do vocábulo recife, ambos originários do árabe árraçif, que significa calçada, caminho pavimentado, linha de escolhos, dique, paredão,
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cais, molhe. Assim, o topônimo da atual cidade do Recife resulta do acidente
geográfico, cuja designação é registrada pela primeira vez no Diário de Pero Lopes
de Souza, que denominou o seu porto natural de “Barra dos Arrecifes” (1532), e no
chamado Foral de Olinda (1537), no qual o primeiro donatário, Duarte Coelho Pereira,
nomeia-o “ribeiro do mar dos Arrecifes dos Navios”.
No mapa do cartógrafo João Teixeira Albernaz (1618) o local encontra-se
registrado como “Lugar do Recife”, menção certa aos primórdios da antiga povoação,
depois chamada Vila de Santo Antônio do Recife (1709) e, finalmente, cidade do
Recife (1823).
Durante os anos anteriores ocupação holandesa, o povoado do Recife existiu
apenas em função do porto e à sombra da sede Olinda, local que a aristocracia
escolheu para residir devido à sua localização elevada, que facilitava a defesa.
Ergueram-se fortificações e paliçadas em defesa do povoado e do porto do Recife,
todas elas voltadas para o mar. Os temores voltavam-se para o oceano por conta dos
constantes ataques ao litoral da América Portuguesa pela navegação de corso e
pirataria, uma vez que Pernambuco era o centro da economia colonial.
Porta de entrada do Nordeste brasileiro, Recife além de belas paisagens - com
pontes e rios cortando toda a cidade, atrai milhares de turistas todos os anos. Rica
em manifestações culturais e folclóricas, suas raízes estão sempre traduzidas em sua
essência artística e preservadas como importante patrimônio.
Em grandes eventos como seu famoso Carnaval, o som do frevo arrasta
multidões embalando o desfile de blocos e troças, que se misturam a outros ritmos
como maracatu, caboclinho, forró, ciranda, coco de roda e até mesmo música
eletrônica.
O São João é outro evento com inúmeras atrações nos principais polos dos
festejos juninos: Sítio da Trindade, Parque Dona Lindu, Pátio de São Pedro, Rua da
Moeda e Praça do Arsenal. Arraste o pé ao som da zabumba e sanfona e vivencie de
perto esta tradição.
Mas não só de festa vive Recife. Com mais de 1,6 milhão de habitantes, a
região metropolitana da capital pernambucana tem um aglomerado econômico de
grande densidade e liderança regional, abrigando as principais indústrias do Estado e
consolidando-se como um moderno polo de serviços. Recife é considerado o primeiro
polo gastronômico do Nordeste, o segundo polo médico do Brasil, além de abrigar o
maior parque tecnológico do País, conhecido como Porto Digital.
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SISTEMA EDUCACIONAL DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO

O Ensino Superior, no Estado de Pernambuco, incluindo sua capital, possui 98
Instituições de Educação Superior, sendo 43 localizadas no município de Recife. De
acordo com os dados divulgados pelo Censo da Educação Superior de 2015, o
número de vagas totais oferecidas é de 125.144, sendo 25.219 oferecidas pelas IES
públicas e 99.925 oferecidas por IES privadas, bem inferior ao número de candidatos
inscritos, 587.562.
No mesmo Censo é possível observar que as matrículas no Estado de
Pernambuco, no ensino superior, chegaram a 264.089 nas 98 instituições existentes,
distribuídas assim: 52.777 matrículas efetivadas na Rede Pública Federal, 19.447 na
Rede Pública Estadual e as demais 175.492 matrículas na Rede Privada. Isso
evidencia uma acentuada procura da rede privada por parte da população.
Com relação ao número de estudantes matriculados nesse nível de ensino, os
dados revelam outra situação, sobretudo em virtude da presença de instituições de
ensino privado. Há um maior equilíbrio entre o número de matrículas e a existência de
Instituições de Ensino Superior – IES. Recife conta hoje com Instituições de Educação
Superior, públicas e privadas. Considerável parte da matrícula se encontra no ensino
privado, sendo um quantitativo de 34 instituições privadas com um total de 137.888
alunos. Este dado revela um forte potencial do ensino superior privado no município
e no Estado. O conjunto desses dados indica algumas características importantes
sobre a educação no Ensino Superior em Pernambuco com uma crescente demanda
de oferta de vagas.

16

Quadro 01 – Estudantes na educação superior no Estado de Pernambuco
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
ANO

NÚMERO DE ESTUDANTES

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2016.

146.232
157.220
170.164
175.152
192.436
208.721
214.127
222.657
230.221
238.127
264.089

Diante do cenário educacional de todo país, o Plano Nacional de Educação –
PNE nos seus objetivos e metas prevê a elevação global do nível de escolaridade da
população, a ampliação do atendimento à educação superior com garantia crescente
de vagas e, simultaneamente, a oportunidade de formação, atendendo às
necessidades da sociedade, no que se referem a lideranças científicas e tecnológicas,
artísticas e culturais, políticas e intelectuais, empresariais e sindicais, além das
demandas do mercado de trabalho.
Neste sentido, com vistas ao atendimento dos objetivos e metas do PNE e
considerando-se as potencialidades econômicas da região associadas aos dados
educacionais e demandas por profissionais qualificados, fortalece-se a necessidade
de consolidação de novas instituições ampliando assim a implementação de cursos
de graduação em Recife.
Esta característica, observada ao longo dos seus 16 anos de existência,
possibilita a FACIPE um trabalho contínuo de inserção social, através da
democratização do acesso ao ensino superior favorecida por um Projeto Pedagógico
Institucional voltado às demandas sociais locais e das exigências do mundo do
trabalho, um corpo docente altamente qualificado, estrutura de atendimento ao
educando composta de unidades de ensino, pesquisa e extensão, laboratórios de
aprendizagem, bibliotecas e preços competitivos, sem que haja comprometimento da
qualidade dos serviços prestados.
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No ensino médio a Rede Estadual de Pernambuco é referência nacional para
a escola em tempo integral e continua investindo neste formato: Com um total de
398.427 matrículas no ensino médio em 2016 o Governo do Estado anunciou mais 39
escolas em tempo integral, aumentando nossa rede para 367, incluindo as 35 Escolas
Técnicas Estaduais (ETE). Só em 2016, o estado de Pernambuco inaugurou cinco
novas ETE, além de entregar novas sedes de escolas. O Programa Quadra Viva, que
visa construir quadras cobertas em unidades de ensino, já soma 46 equipamentos
construídos, além de 70 para serem entregues durante o ano de 2017, contemplando
54 municípios pernambucanos. Em um ano de dura recessão econômica, garantiu-se
a continuidade do Programa Ganhe o Mundo com suas 1.030 vagas, além da criação
do PGM Musical, que elevou ainda mais as oportunidades de intercâmbio
internacional, graças à parceria com o Conservatório Pernambucano de Música
(vinculado à Secretaria de Educação).
O ano de 2017 foi um ano muito importante e de comemoração para a Rede
Pública Estadual de Pernambuco, que alcançou primeiro lugar do Estado no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); a média 4,1 no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (IDEPE); ampliação da rede
integral, que hoje conta com 369 unidades, sendo 332 Escolas de Referência em
Ensino Médio e 37 escolas técnicas; experiências pedagógicas.
Com média de 4,1, o Estado manteve o ritmo do crescimento e registrou
avanços nos anos finais e no ensino médio. Realizado anualmente, o ranking do
IDEPE envolve todas as escolas da rede estadual e municipal do Estado e acompanha
o desempenho da educação pública, considerando o fluxo escolar e a proficiência dos
estudantes do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e do Ensino Médio como
critérios de avaliação. Esses critérios, aliás, são os mesmos usados no cálculo do
IDEB.
A Secretaria de Educação do Recife cumpre papel estratégico na formação das
crianças e adolescentes do município. São de responsabilidade da pasta a educação
infantil para alunos de até 5 anos e o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Garantir
adequada infraestrutura nas unidades de ensino, investir em tecnologia educacional
e assegurar a formação continuada de professores e gestores são atribuições da
secretaria, bem como oferecer ensino profissionalizante e Educação de Jovens e
Adultos (EJA), promovendo a inclusão de pessoas com necessidades especiais em
todos os níveis de ensino. A rede municipal conta com 320 unidades de ensino, que
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atendem a cerca de 90 mil estudantes. São 232 escolas de ensino fundamental - das
quais cinco oferecem ensino integral, 53 creches e 21 creches-escolas, além de 14
Unidades de Tecnologia na Educação (Utecs).

SISTEMA DE SAÚDE DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO
Pernambuco apresenta uma grande tradição na área de medicina. O “patriarca
da medicina brasileira”, o pernambucano Correia Picanço, foi o fundador das duas
primeiras escolas de medicina no Brasil: a faculdade de medicina da Bahia e a
Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Tendo sido o cirurgião-mor do reino de
Portugal, Picanço realizou a primeira cirurgia cesariana em Recife no ano de 1817.
O Estado ainda apresenta duas mil unidades de saúde de todos os portes, 400
unidades de saúde entre hospitais e unidades de grande porte, e gera 105 mil
empregos diretos e indiretos. O Estado ainda possui mais de 22 mil leitos, com 187,2
mil internações por ano e 20 mil internações por dia. Mesmo apresentando-se como
a segunda maior rede de atendimento em saúde do país, o polo médico de
Pernambuco continua a crescer mesmo com a crise financeira, pois, visa à inovação
como estratégia para ultrapassar o período de recessão. Recentemente os hospitais
particulares Santa Joana e Esperança adquiriram o robô cirurgião da Vinci, modelo SHD, um dos mais modernos do mundo em tecnologia 3D.
Alguns dos principais hospitais públicos da capital pernambucana são: Hospital
da restauração, o Hospital Ulysses Pernambucano (segundo hospital psiquiátrico do
Brasil), o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Barão de Lucena, o Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Pernambuco e o Hospital Oswaldo Cruz. Nos últimos anos
o Estado ainda ganhou três novos hospitais na região metropolitana do Recife (Miguel
Arrais, Dom Hélder Câmara e o Pelópidas Silveira), O Hospital Mestre Vitalino na
Cidade de caruaru, além de 12 unidades de pronto atendimento (UPAs). Na cidade
do Recife, a aquisição do Hospital da Mulher, permite diminuir as lotações dos
hospitais obstétricos, realizando partos humanizados e de alta complexidade, além de
atendimentos de exames preventivos e de rotina.
O hospital da Restauração é a maior emergência pública e o mais complexo
serviço de urgência e trauma do Norte-Nordeste, recebe pacientes vindos de boa
parte do Estado de Pernambuco e de outros Estados. O hospital é referência em
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cirurgias de trauma, neurologia, cirurgia geral, clínica médica e ortopedia, apresenta
723 leitos registrados no Ministério da Saúde.
O Real Hospital Português de Beneficência, hospital privado de Pernambuco
fica localizado no bairro da Ilha do Leite e é atualmente o mais completo centro de
excelência médica do Norte e Nordeste do Brasil, sendo o de maior complexidade e
o mais bem equipado destas regiões, nos serviços médicos e na hotelaria que oferece
aos clientes. O RHP é uma verdadeira cidade. Possui 558 leitos e realiza,
mensalmente, cerca de nove mil atendimentos nas emergências, 1500 internamentos
e mais de 500 cirurgias eletivas. Emprega, diretamente, cerca de três mil funcionários.
Dentro do complexo hospitalar funcionam 53 clínicas especializadas e três
laboratórios. O hospital Real Português destaca-se no polo médico Pernambucano
por seu pioneirismo médico com a realização dos primeiros transplantes do Norte e
Nordeste de rim, coração e medula óssea.
Recife é o segundo maior polo médico do Brasil, e o maior do Norte e Nordeste,
áreas como, cirurgia, imagem diagnóstica, traumatologia, oncologia e ortopedia, estão
entre os serviços mais procurados para tratamentos. Por ano, o setor movimenta em
torno de 7,2 bilhões. Este valor coloca o polo médico como o segundo em arrecadação
de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) do Estado de Pernambuco.
Recife apresenta uma complexa rede de serviços no setor público, ofertados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Apresenta 118 unidades básicas de saúde, que
ofertam consultas médicas para crianças, adultos e idosos, além de serviços de
vacinação, atendimento pré-natal, planejamento familiar e exame ginecológico.
Possui também nas unidades atendimento odontológico. As unidades básicas
atendem das 7 às 17 horas.
O polo médico do Recife tem atraído muitos pacientes do exterior e colocado a
capital pernambucana na rota do turismo internacional médico-hospitalar. A maioria
vem da África e dos Estados Unidos à procura de qualidade nos serviços e de preço
baixo no atendimento. Para consolidar o segmento, segundo a Comissão de Saúde
da Câmara Americana de Comércio (Amcham), dois aspectos são fundamentais e
tornam os hospitais particulares do Recife interessantes para estrangeiros: a
qualidade técnica dos serviços prestados e os preços cobrados pelos atendimentos.
Algumas especialidades, como as cirurgias plásticas, as cardio-vasculares e as
bariátricas, já ganharam a preferência de pacientes que vêm de fora.
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CULTURA E LAZER DO ESTADO E DO MUNÍCIPIO

Pernambuco apresenta uma rica cultura e vários ambientes para lazer que
incluem desde as belas paisagens naturais, a monumentais museus e sítios históricos.
O turismo em Pernambuco oferece diversas atrações históricas, naturais e culturais.
Os principais pontos turísticos do Estado são: Fernando de Noronha, Ipojuca,
Tamandaré, Cabo de Santo Agostinho e Itamaracá (Sol e Praia); Bonito, Bezerros e
Petrolina (Ecoturismo e Aventura); Buíque (Arqueológico); Garanhuns, Gravatá e
Triunfo (Serrano); Olinda, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Caruaru (Cultural);
Vicência, Moreno, Carpina, Goiana e Nazaré da Mata (Rural); e Recife (Cultural, Sol
e Praia, Negócios e Saúde).
Fernando de Noronha é um patrimônio nacional e se tornou um dos destinos
mais conhecidos no exterior. O arquipélago foi declarado Patrimônio Natural da
Humanidade pela UNESCO. Cidades serranas do interior pernambucano como
Garanhuns, Triunfo e Gravatá atraem milhares de visitantes. O Festival de Inverno de
Garanhuns (FIG) apresenta uma maratona de atrações nacionais e internacionais de
estilos musicais como rock, MPB, blues, jazz, forró e música instrumental nas praças
e parques da cidade.
Na literatura, Pernambuco tem Paulo Freire, que é considerado o maior
educador brasileiro e um dos maiores do mundo, além de, Gilberto Freyre, um dos
maiores sociólogos do século XX. Foi em Pernambuco que surgiu o primeiro poema
da literatura brasileira: Prosopopeia, de Bento Teixeira. A obra conta em estilo épico,
inspirado em Camões, as façanhas da família Albuquerque, tendo sido dedicado ao
então governador de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho. Prosopopeia foi
publicada no ano de 1601. Outro marco na literatura pernambucana é o livro Historia
Naturalis Brasiliae, primeiro tratado de história natural do Brasil, de autoria do médico
e naturalista holandês Guilherme Piso, que o concebeu através da observação do
jardim zoobotânico do Palácio de Friburgo, residência de Maurício de Nassau no
Recife durante o domínio holandês.
Os literatos pernambucanos são muitos. Alguns deles: João Cabral de Melo
Neto, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, Joaquim Nabuco, Clarice Lispector, Paulo
Freire, Gilberto Freyre, Joaquim Cardoso, Josué de Castro, Álvaro Lins, Marcos
Vilaça, Martins Júnior, Mauro Mota, Mário Pedrosa, Manuel de Oliveira Lima, Barbosa
Lima Sobrinho, Osman Lins, Dantas Barreto, Geraldo Holanda Cavalcanti, Evaldo
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Cabral de Mello, Evanildo Bechara, Olegário Mariano, João Carneiro de Sousa
Bandeira, Adelmar Tavares, dentre diversos outros. Clarice Lispector, ucraniana
naturalizada brasileira e um dos maiores nomes da literatura nacional, se declarava
pernambucana por ter vivido a maior parte de sua infância e adolescência no Recife.
Na música e dança Pernambuco tem o Frevo, manifestação pernambucana
declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Além do
Maracatu, manifestação folclórica secular de Pernambuco. Vários gêneros musicais e
danças surgiram no Estado de Pernambuco ao longo dos anos. O frevo, um dos
principais deles, é símbolo do Carnaval de Recife e Olinda, e se caracteriza pelo ritmo
musical acelerado e pelos passos de dança que lembram a capoeira (que tem em
Pernambuco um de seus berços). Esse gênero já revelou e influenciou grandes
músicos brasileiros. Em cerimônia realizada na cidade de Paris, França, no ano de
2012, a UNESCO anunciou que, aprovado com unanimidade pelos votantes, o frevo
foi eleito Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
O Maracatu Nação, também conhecido como "Maracatu de Baque Virado", é
uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana afro-brasileira. O
Maracatu Rural, também referido como "Maracatu de Baque Solto", é outra
manifestação cultural de Pernambuco, na qual figuram os conhecidos "caboclos de
lança". Distingue-se do Maracatu Nação em organização, personagens e ritmo.
O Baião, gênero de música e dança, teve como maior expoente o
pernambucano Luiz Gonzaga. O ritmo, ao lado de outros como o xote, faz parte do
chamado forró. Já o Xaxado, dança típica originária do Sertão Pernambucano, é
exclusivamente masculina e foi divulgada numa vasta área do interior nordestino pelo
cangaceiro Lampião e pelos integrantes do seu bando. Também são muito comuns
em Pernambuco as Bandas de Pífanos, além de outras músicas e danças oriundas
do Estado, como a Ciranda, o Cavalo-Marinho, os Caboclinhos, o Pastoril, o Coco, a
Embolada, dentre outras manifestações.
Nos anos 1990 surgiu em Pernambuco o Manguebeat, movimento da
contracultura que mistura ritmos regionais, como o maracatu, com rock, hip hop, funk
e música eletrônica.
O Teatro é rico e conta com o maior teatro ao ar livre do mundo conhecida
como Nova Jerusalém, localizada no município de Brejo da Madre de Deus, Agreste
de Pernambuco. Todos os anos, nas semanas que antecedem a Páscoa, realiza-se o
espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém no distrito de Fazenda Nova, na
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cidade de Brejo da Madre de Deus, Agreste Pernambucano. A cidade-teatro de Nova
Jerusalém impressiona pela arquitetura: a construção é uma réplica da Judeia
sagrada, com lagos artificiais, nove palcos, uma muralha de 3.500 m e 70 torres.
Vários atores e atrizes de sucesso da Rede Globo já atuaram em Nova Jerusalém. A
Paixão de Cristo existe desde 1951, como espetáculo teatral.
Pernambuco deu origem ao Mamulengo, nome dado ao teatro de bonecos
brasileiro, tido como um dos mais ricos espetáculos populares do país. É uma
representação de dramas através de bonecos, em pequeno palco elevado coberto por
uma empanada, atrás do qual ficam as pessoas que dão vida e voz aos personagens.
Glória do Goitá, município da Zona da Mata pernambucana, detém o título de "berço
do mamulengo".
A produção cinematográfica de Pernambuco é muito respeitada pela crítica, e
recordista de premiações em diversos festivais de cinema. A produção
cinematográfica local já recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais e é
recordista de indicações e premiações em diversas edições de festivais.
O lazer e as festividades em Pernambuco também são motivos de destaque
nacional e internacional, onde, Carnaval de Recife e Olinda é considerado o mais
democrático e culturalmente diverso do país. O Carnaval do Recife é um carnaval
multifacetado, com formas diferentes de carnaval de rua, desfiles de agremiações
carnavalescas e apresentações de cantores e conjuntos musicais em palanques
específicos. O Recife possui o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da
Madrugada, que se apresenta no sábado de carnaval, ou "Sábado de Zé Pereira". Em
1995 o Galo reuniu mais de um milhão de pessoas, façanha que o incluiu no Guinness
World Records. O Carnaval de Olinda é conhecido mundialmente pelos desfiles dos
Bonecos de Olinda, bonecos de mais de dois metros, coloridos e de fácil localização,
que saem às ruas junto com os foliões. A festa é realizada no centro histórico da
cidade.
O São João de Caruaru é um dos mais famosos do Brasil. Possui diversos
polos de animação, shows artísticos, apresentação de grupos folclóricos e regionais
e culinária típica com iguarias à base de milho como canjica, pamonha, bolo de milho,
pé de moleque e outras. Na maior festa de São João do mundo, o público chega a 1,5
milhão de pessoas. Jornalistas de várias partes do mundo registram o evento, que
está no Guinness World Records, na categoria maior festa country (regional) ao ar
livre do planeta.
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O Estado abriga muitos museus, centros culturais e instituições voltadas para
a promoção de ações artísticas, como a Fundação Gilberto Freyre, a Oficina Cerâmica
Francisco Brennand, o Instituto Ricardo Brennand, o Museu do Homem do Nordeste,
o Museu Cais do Sertão, o Paço do Frevo, o Instituto Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano, o Gabinete Português de Leitura, o Museu da Abolição, o
Museu do Trem, o Museu da Cidade do Recife, o Museu do Estado de Pernambuco,
o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, o Museu de Arte Contemporânea de
Pernambuco, a Caixa Cultural, o Centro Cultural dos Correios, o Santander Cultural,
a Academia Pernambucana de Letras, a Academia de Artes e Letras de Pernambuco,
a Fundação Joaquim Nabuco, o Museu do Barro e do Forró, o Museu do Sertão, o
Teatro de Santa Isabel, dentre outros.
O Museu do Estado de Pernambuco, criado em 1928, possui um grande acervo
eclético, com cerca de 12 mil itens abrangendo as áreas de arte, antropologia, história
e etnografia. O Museu do Homem do Nordeste, vinculado à Fundação Joaquim
Nabuco/Ministério da Educação, é um importante museu antropológico que reúne
acervo com cerca de 15 mil peças de heranças culturais da formação do povo
nordestino. Conta ainda com uma sala de projeção, o Cinema do Museu, onde são
exibidos filmes alternativos, cuja exibição não chega nas grandes salas. O Cais do
Sertão, museu interativo e de objetos considerado um dos mais modernos
equipamentos culturais do país.
A Oficina Cerâmica Francisco Brennand é um complexo monumental com 15
km² de área construída — museu de arte e ateliê — criado pelo artista plástico
Francisco Brennand, possui acervo com mais de 2 mil peças entre esculturas e
pinturas. Já o Instituto Ricardo Brennand (IRB), fundado pelo colecionador e
empresário Ricardo Brennand, está sediado em um complexo arquitetônico em estilo
medieval, composto por três prédios: Museu Castelo São João, pinacoteca e galeria,
circundados por um vasto parque. Abriga um dos maiores acervos de armas brancas
do mundo, além de uma coleção permanente de objetos histórico-artísticos de
diversas procedências, abrangendo o período que vai da Baixa Idade Média ao século
XXI, com forte ênfase na documentação histórica e iconográfica relacionada ao
período colonial e ao Brasil Holandês. O Instituto Ricardo Brennand, no Recife, abriga
um dos maiores acervos de armas brancas do mundo, com mais de 3 mil peças, entre
elas 27 armaduras medievais completas.
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Na culinária, o bolo de rolo é ícone da doçaria pernambucana e um dos
símbolos de Pernambuco. A feijoada à brasileira (foto) e a cachaça têm provável
origem pernambucana. Já o beiju, quitute indígena, foi descoberto em Pernambuco
no século XVI. A culinária de Pernambuco foi influenciada diretamente pelas culturas
europeia, africana e indígena. Diversas receitas originais provenientes de outros
continentes foram adaptadas com ingredientes encontrados com facilidade na região,
resultando em combinações únicas de sabores, cores e aromas.
Destaca-se pela chamada "doçaria pernambucana", ou seja, os doces
desenvolvidos durante os períodos colonial e imperial nos seus engenhos de açúcar
como o bolo de rolo, o nego bom e a cartola; e também pelas bebidas e iguarias
salgadas descobertas ou provavelmente originadas no Estado a exemplo da cachaça,
do beiju e da feijoada à brasileira. Os quitutes mais conhecidos são, entre outros, o
beiju ou tapioca, a feijoada à brasileira, o arrumadinho, o escondidinho, os caldinhos
a exemplo dos caldos de sururu, camarão e peixe, a caldeirada, a moqueca
pernambucana, a peixada pernambucana, o cozido, o chambaril, o charque à brejeira,
o bredo de coco, o feijão de coco, o quibebe, a galinha à cabidela, o angu, o mungunzá
salgado, o sarapatel, a buchada e a rabada. Entre as bebidas mais comuns, merece
destaque a cachaça; e entre os doces oriundos de Pernambuco podemos citar o bolo
de rolo, o bolo Souza Leão, o bolo barra branca, a cartola e o nego bom. No São João
as comidas de milho estão presentes na pamonha, na canjica, no bolo de milho, no
mungunzá doce, dentre outras iguarias.
O bolo Souza Leão, o bolo de rolo e a cartola receberam, por lei, status de
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco. Já o beiju do Alto da Sé de
Olinda, considerado o mais tradicional do Brasil e preservado pela "Associação das
Tapioqueiras de Olinda", recebeu o título de patrimônio imaterial da cidade.
O Recife é o terceiro maior polo gastronômico do Brasil segundo a Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) — com cerca de 10 mil estabelecimentos
—, após Rio de Janeiro e São Paulo. Pernambuco é o Estado com o maior número
de restaurantes estrelados pelo Guia Quatro Rodas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e Sul brasileiro, e o quarto do Brasil, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Diversos estabelecimentos pernambucanos contam com chefs
renomados e que vão da cozinha regional às cozinhas lusitana, italiana, francesa,
japonesa e peruana.

25

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO E DO
MUNÍCIPIO

A cadeia produtiva da tecnologia da informação de comunicação (TIC) combina
atividades industriais, comerciais e de serviços, que juntas vinculam, capturam,
transmitem e disseminam eletronicamente dados e informações e comercializam
equipamentos e produtos que estão associados a este processo. Partindo deste
pressuposto, é importante ressaltar a importância do porto digital, que é o elo central
deste processo e permite a articulação com os principais fornecedores dos insumos
para a cadeia que são os fabricantes de máquinas para escritório e equipamentos de
informática, além de, material eletrônico básico e de equipamentos de telefonia.
O porto digital é um arranjo produtivo de tecnologia da informação e
comunicação e economia criativa. O porto digital foi eleito duas vezes como o maior
parque tecnológico do Brasil pela associação Nacional de entidades promotoras de
empreendimentos inovadores (ANPROTEC). O porto digital fica localizado nos bairros
do Recife e Santo Amaro, regiões centrais da cidade do recife que atraem a inovação,
várias empresas, instituições, universidades e governo. Estes fomentam as alterações
econômicas e sociais, que geram riquezas, emprego e renda.
O porto digital foi criado no ano 2000, com o duplo objetivo de reter profissionais
qualificados na cidade e revitalizar o bairro do recife antigo eu na época estava
degradado. Foi criado a partir de um aporte inicial de 33 milhões de reais em
decorrência da privatização da companhia energética de Pernambuco (Celpe). Em
2010 a revista Business Week elegeu o porto digital como um dos dez locais em todo
o mundo onde o futuro está sendo pensado e planejado. Em 2017, o livro editado pelo
professor Jerone S. Engel da Universidade da Califórnia classificou o porto digital
como um dos mais importantes clusters de tecnologia do mundo, e o citou como
referência de governança e de interação público-privado.
Em 2013, o parque ampliou sua área de atuação para a indústria da economia
criativa, abrangendo as áreas jogos eletrônicos, audiovisual, música e design. Além
da capital pernambucana, o Porto Digital também possui uma unidade na cidade de
Caruaru chamada de Armazém da Criatividade. Considerando os números de Junho
de 2016, o parque tecnológico é composto por 260 empresas, cujo faturamento gira
em torno de R$ 1.4 bilhões, empregando 8.500 pessoas. Desde sua fundação, o Porto
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Digital conseguiu recuperar mais de 80 mil metros quadrados de prédios históricos.
No Brasil, o índice de mortalidade das empresas do setor é de 49,4% para empresas
com menos de dois anos de criação, enquanto no Porto Digital o índice de sucesso é
de 70%. Outro indicador positivo é a quantidade de empresas dedicadas à produção
de jogos no complexo. Das 55 empresas do setor instaladas no Brasil em 2005, cinco
estavam no Porto Digital. Por conta dele, Pernambuco teve 16% de participação no
PIB nacional da indústria de jogos.
O Porto Digital já atraiu para o Bairro do Recife dezenas de empresas de outras
regiões do Brasil, além de várias multinacionais e centros de tecnologia. Agora, com
a ampliação territorial para o bairro de Santo Amaro e interior do Estado, a expectativa
é que até 2020 em torno de 20 mil pessoas trabalhem em empresas embarcadas no
parque tecnológico.
Com relação às políticas públicas o porto digital implantou o modelo de
governança e os projetos estruturadores, criando o Núcleo de Gestão do Porto Digital
(NGPD), associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social
(OS) pelo Governo de Pernambuco e pela Prefeitura da Cidade do Recife (PCR). O
NGPD também desenvolve projetos de capacitação para jovens e profissionais das
empresas localizadas no território do parque tecnológico, bem como fornece
ferramentas para promover a inclusão social da comunidade em seu entorno.
Uma grande parte das ações do porto digital está voltada a revitalizações dos
patrimônios público da cidade do Recife e região metropolitana. O bairro recebeu mais
de R$ 90 milhões de investimentos para renovação urbana ao longo da última década.
A legislação municipal, estadual e federal, bem como a participação ativa do setor
público, facilita e estimula os investimentos privados voltados para a estruturação de
um ambiente de negócios de escala mundial. O Porto Digital complementa as ações
de revitalização, no esforço de demonstrar que é possível combinar o
desenvolvimento tecnológico com a preservação da história e da cultura. Dessa forma,
o Porto Digital recuperou diversos edifícios de destaque, de forma a adequar a
infraestrutura do bairro para receber empresas modernas, ao mesmo tempo em que
mantém suas características arquitetônicas.
A principal meta estratégica do porto digital é ter, no ano de 2020, 20.000
pessoas ocupadas em atividades de alta qualificação profissional e maior valor
agregado em 400 empreendimentos inovadores. Para obtenção destas metas, o Porto
Digital desenvolve 58 projetos articulados em oito eixos estratégicos:
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1. Fomento ao desenvolvimento empresarial e qualificação de capital humano;
2. Incubação e aceleração de novos negócios;
3. Mobilização de capitais de investimentos;
4. Cooperação com Governo, Empresa e Academia;
5. Promoção e gestão da imagem institucional do Porto Digital;
6. Estímulo a práticas de Responsabilidade Social Empresarial;
7. Incentivo à melhoria da oferta de Infraestrutura imobiliária, tecnológica e de
serviços empresariais e urbanos;
8. Aperfeiçoamento contínuo da equipe técnica, do ambiente de trabalho e da
gestão do NGPD.

Como missão e propósito, o Porto Digital pretende afirmar-se como um dos
principais pilares da economia do futuro de Pernambuco e ser uma das âncoras do
desenvolvimento sustentável do Estado.

RELAÇÃO HISTÓRICA DA IES COM O ESTADO E O SEU DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Os últimos anos foram singulares na história socioeconômica de Pernambuco,
considerando o conjunto de iniciativas geradas, já em fase de execução ou ainda em
plena negociação e planejamento. São eventos que irão redesenhar o comportamento
do crescimento do Estado do ponto de vista do Brasil como um todo, credenciando-o
como destaque na federação brasileira. Em relação à Região Nordeste, Pernambuco
está a caminho de alcançar uma posição de liderança econômica regional, detentora
de uma economia moderna e de enorme capacidade irradiadora.
Atualmente, a metrópole pernambucana possui o principal polo médico do
Norte e Nordeste do Brasil, atraindo e assistindo populações de outras regiões em
busca da alta qualidade nos serviços prestados do setor, aliadas as mais modernas
técnicas de tratamento com equipamentos de última geração.
Devido ao grande crescimento de ordem econômica, cultural e social da cidade
do Recife-PE nestes últimos anos, a IES, está preparada para atender as exigências
dessa nova realidade, seja ela, de cunho econômico, político, social ou cultural.
Destaca-se, ainda, que todas as unidades da Instituição, perpassam quatro
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dimensões, a saber: o crescimento econômico regional, a equidade social, a melhoria
da qualidade de vida e a preservação da disponibilidade dos recursos naturais e do
patrimônio cultural. Nesse sentido, o atendimento à legislação pela SOPES
(mantenedora) e pela Instituição constitui-se em diretriz essencial no gerenciamento
destas duas entidades, isto é, mantenedora e mantida.
Tanto assim que, um quadro real de projetos estruturadores representados por
indústrias de resinas, têxtil, estaleiros, refinaria, ferrovia transnordestina, transposição
do Rio São Francisco e outros menores, irão consolidar o Complexo Industrial de
Suape. Os eixos Norte-Sul, via duplicação da BR-101 e Leste-Oeste, através da
duplicação e prolongamento da BR-232, sinalizam a descentralização logística com
perspectivas de interiorização de indústrias e serviços. Os polos, sucroalcooleiros,
farmoquímicos,

cervejeiro,

vidraceiro,

de

hemoderivados

e

automobilístico,

pressupõem um novo patamar de desenvolvimento para Região da Mata Norte do
Estado. Destacam-se os arranjos produtivos locais do polo de fruticultura e vinicultura
ao oeste do estado e o polo têxtil na região central do estado.
A FACIPE tem contribuído com as demandas de desenvolvimento
socioeconômico, tecnológico e cultural mediante atuação de suas unidades em
diferentes bairros da cidade do Recife, através da capilaridade de seus cursos,
manifestada em programas e projetos, tendo inclusive estendido suas ações para
cidades situadas na Região Metropolitana formada pela “Grande Recife”. Destaca-se
aqui a socialização de conhecimentos proporcionados pelos projetos de extensão,
ações de extensão ou de iniciação científica, além de atividades específicas
desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares ou de ações institucionais.
Além dos cursos de graduação, a FACIPE ofertará um Curso de Pós-graduação
Stricto Sensu em 2019. Para tanto, já existe um grupo de estudos denominado Núcleo
de Pós-graduação da FACIPE – NUFA para elaboração da Apresentação de Proposta
de Cursos Novos (APCN) com o objetivo da implantação do primeiro curso de Pósgraduação Stricto Sensu em nível de Mestrado.
Dessa forma, com as autorizações e reconhecimento de seus cursos
superiores, a FACIPE continuará primando pela excelência na qualidade revelandose uma instituição de educação superior que não apenas atua em ensino e extensão,
como também fortalece a pesquisa, de forma a fomentar a articulação desses
processos. Assim, as atividades de ensino não se restringirão a preparar o indivíduo
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para o exercício da profissão, mas sobretudo atender às necessidades loco-regionais
da população.
Nesse sentido, a FACIPE forma profissionais para atuação como agentes
transformadores da sociedade, centrados em uma visão generalista, com aplicação
de

claros

princípios

de

construção

coletiva,

flexibilidade

curricular,

interdisciplinaridade e problematização do saber, como essenciais para a aquisição
de uma aprendizagem significativa, articulada pela qualidade de ensino, pelas
atividades de formação e preparação técnico-científica, que contribuem sobremaneira
para a autonomia intelectual e profissional.
A FACIPE consolida suas políticas acadêmicas e sociais definidas como forma
de se fazer atuante no processo de educação e formação profissional, sensível aos
problemas da sociedade, assumindo a corresponsabilidade pelo desenvolvimento
sustentável local e regional. Assim, ao propiciar o processo de formação aos seus
estudantes, a FACIPE assume compromisso com o avanço e as transformações da
realidade local, regional e nacional, ao promover eventos acadêmicos em interface
com o mercado, com a formação continuada de gestores e docentes e com o estímulo
às atividades complementares ao ensino através de unidades de aprendizagem
vinculadas aos cursos de graduação, tais como o Núcleo de Prática Jurídicas (NPJ),
a Clínica-escola do curso de Odontologia, a Clínica-escola do Curso de Estética e
Cosmética, a Clínica-escola do Curso de Fisioterapia, o Laboratório de Especialidades
Biomédicas, o FACIPE Carreiras, o FACIPE Idiomas, dentre outros.

A IES NO MUNICÍPIO ONDE ATUA

A atuação da FACIPE na cidade do Recife esta pautada na trajetória de
sucesso e comprometimento com a sociedade recifense demostrada ao longo dos
últimos 16 anos, em que se verifica o desenvolvimento de um trabalho contínuo de
inserção social, através da democratização do acesso ao ensino superior favorecida
por um Projeto Pedagógico Institucional antenado com as demandas sociais locais e
das exigências do mundo do trabalho, um corpo docente altamente qualificado,
estrutura de atendimento ao educando composta de unidades de ensino, pesquisa e
extensão, laboratórios de aprendizagem, bibliotecas e preços competitivos, sem que
haja comprometimento da qualidade dos serviços prestados.
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Ressalta-se a distribuição geográfica da FACIPE em bairros da cidade do
Recife, na Boa Vista, Caxangá e Casa Amarela. Esse posicionamento foi adotado
estrategicamente em função da característica de metrópole da cidade e em função
dos problemas de mobilidade urbana. Hoje a FACIPE atende a uma demanda
reprimida de candidatos ao Ensino Superior, mais notadamente das classes B, C e D,
não se excluindo a Classe A, que já apresenta interesse pelo Projeto Pedagógico
Institucional da mesma.
Conforme destacado anteriormente, a FACIPE está localizada em 3 bairros da
cidade do Recife, distribuídos em 4 unidades, que a seguir são descritas com o intuito
de demonstrar a inserção regional da IES.
•

Unidades Acadêmicas: Bairro Boa Vista

O Bairro da Boa Vista conta com uma população de 22.448 habitantes (censo
2015). Teve sua origem no Palácio da Boa Vista construído no Recife por Maurício
de Nassau no ano de 1643, para o seu repouso e lazer na época da invasão
holandesa ao Recife. O Bairro da Boa Vista conta com uma das principais avenidas
da Cidade do Recife, a avenida Conde da Boa Vista, a mais importante avenida
comercial da Cidade do Recife, onde se localizam muitos escritórios de advocacia. O
bairro abriga em seu perímetro a tradicional Faculdade de Direito do Recife, o Ginásio
Pernambucano, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e o shopping
Boa Vista.
No bairro da Boa Vista, encontra-se o tradicional Parque 13 Maio. Nesse bairro
contamos com duas unidades acadêmicas: A Unidade Nossa Senhora do Carmo,
onde funcionam os cursos de Direito e de Administração e a unidade Dom Bosco,
onde funcionam os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia
Mecatrônica e Redes de Computadores.
•

Unidades Acadêmicas: Nossa Senhora do Carmo: Rua Barão de São
Borja, nº 427– Boa Vista -CEP:50.070-315.

Pelo seu posicionamento geográfico central na cidade do Recife e instalações
adequadas, a unidade Nossa Senhora do Carmo funciona como sede administrativa
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e acadêmica da FACIPE. Nessa unidade funcionam 2 (dois) cursos de graduação, o
curso de bacharelado em Administração e o curso de Direito para atendimento as
características sociais e econômicas do bairro que é a de comércio e de prestação de
serviços dada a sua característica econômica, predominantemente de oferta de
serviços.
Na unidade Nossa Senhora do Carmo foi implantado o Centro de Excelência
em Ciências Jurídicas da FACIPE em prédio secular que abrigou o Colégio Nossa
Senhora do Carmo, no bairro da Boa Vista, no Recife. As instalações antigas foram
restauradas respeitando o patrimônio e o acervo histórico de um prédio centenário,
proporcionando um novo uso para a edificação e entregando-a novamente à
sociedade, estruturando um polo de atendimentos jurídicos à população.
A escolha pelo prédio do antigo colégio Nossa Senhora do Carmo se deu pela
proximidade com duas das principais vias do Recife, como a Avenida Agamenon
Magalhães e a Avenida Conde da Boa Vista, facilitando o acesso de pessoas que
buscarão os serviços jurídicos gratuitos ofertados – além de atender atualmente aos
600 estudantes matriculados no curso de Direito ofertado pela FACIPE e a estudantes
do curso de Administração. O lugar conta com uma Câmara de Conciliação e
Arbitragem, unidades do Procon e da Defensoria Pública para atendimento à
população do entorno.
O local possui acessibilidade universal, climatização e instalação de
infraestrutura de tecnologia. O Teatro Nossa Senhora do Carmo, com capacidade
para 300 pessoas, vai atender eventos da instituição e espetáculos abertos ao
público. Também houve preocupação com as obras de arte que o local abriga. “As
antigas imagens sacras em estuque foram restauradas para retornarem aos nichos
do salão do auditório, assim como um antigo crucifixo que foi restaurado para ser
instalado em um nicho específico localizado no pátio coberto”, afirma o arquiteto Ézio
Deda, responsável pela restauração. Foi criado ainda um “Jardim dos Artistas”, com
uma pintura religiosa em cerâmica que foi preservada, entre outras peças de arte.
•

Unidades Acadêmicas: Dom Bosco: Rua Dom Bosco, nº 687 - Boa Vista CEP: 50.070-070.

Já os cursos de Arquitetura e Engenharias prestam serviços ao patrimônio
arquitetônico da Capital mais antiga do Brasil, a cidade do Recife. O curso de
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Engenharia Mecatrônica oferece suporte ao polo automotivo implantado na Mata
Norte de Pernambuco através das fábricas da Fiat e da JEEP. Pernambuco se insere
definitivamente no mapa mundial da indústria automotiva ao inaugurar a fábrica mais
moderna de automóveis do mundo. A fábrica de automóveis e seu parque de
fornecedores integrado com 16 empresas representam o grande ponto de
transformação da economia pernambucana. Até 2020, o Polo Automotivo responderá
por 6,5% do PIB estadual e injetará R$ 2,1 bilhões na massa salarial do Estado, a
partir da geração de 47,5 mil postos de trabalho diretos e indiretos. A instalação do
Polo Automotivo em Goiana é fruto de uma visão de futuro.
O curso de redes de computadores conta com o crescimento do Porto Digital
de Recife que abriga um polo de produção de software, que já conta com cerca de
200 empresas, sendo um importante arranjo produtivo local. Esse setor já contribui
com 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco, com metas de expansão.
O Porto Digital (PD) é um dos pilares da nova economia do Estado de Pernambuco.
Sua atuação se dá em duas atividades altamente intensivas em conhecimento e
inovação, que são (I) software e serviços de tecnologias da informação e comunicação
e (II) economia criativa, em especial os segmentos de games, multimídia, cine-vídeoanimação, música, design e fotografia.
•

Unidades Acadêmicas: Casa Amarela: Rua Dr. Tomé Dias nº 202 - Casa
Amarela -CEP:52.070-370

A Unidade de Casa Amarela está situada no Bairro de Casa Amarela, um dos
bairros mais populosos da cidade do Recife, famoso pelo seu mercado popular, feiralivre, e intenso tráfego de pessoas diariamente. Já foi o maior colégio eleitoral da
capital pernambucana. A povoação do bairro apareceu ao redor do Arraial Velho do
Bom Jesus, depois das invasões holandesas. O bairro de Casa Amarela conta com
uma população de 29.180 habitantes (censo de 2010). Já foi considerado o bairro
mais populoso do Recife, desmembrado da freguesia do Poço da Panela. Dele faziam
parte os hoje bairros do Morro da Conceição, Vasco da Gama, Nova Descoberta,
Tamarineira, Macaxeira, Mangabeira e Alto José do Pinho.
A Unidade da Casa Amarela é a única a oferecer cursos superiores no bairro
e nos bairros dos arredores, para atendimento a uma das populações mais pobres da
cidade do Recife, composta em sua maioria por pessoas das classes C e D. Nessa
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unidade são ofertados cursos com valores de mensalidades diferenciados em função
do perfil socioeconômico do bairro. Na implantação da unidade de Casa Amarela
considerou-se a demanda da população do ensino médio, a quantidade de vagas
ofertadas na educação superior e a demanda pelos cursos de Bacharelado em
Administração, Bacharelado em Serviço Social e o Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos.
A principal atividade econômica das pessoas que residem no Bairro de Casa
Amarela e entorno é o comércio. Os Cursos de Administração, Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos e Serviço Social formarão profissionais voltados para a
realidade local, regional e nacional, além de acompanhar as transformações
societárias, principalmente a realidade socioeconômica e suas relações de produção
e reprodução sociais com valores e princípios de caráter fundamental para construção
de uma sociedade que venha dar sustentabilidade as organizações, capazes de gerir
negócios e proporcionar resultados positivos para organizações, estado e sociedade.
•

Unidades Acadêmicas: Unidade Caxangá I: Av. Caxangá, nº 4.477 –
Iputinga - CEP:50.630-000.

•

Unidades Acadêmicas: Caxangá II: Av. Caxangá, nº 4.302 – Iputinga CEP:50.800-000.

A Unidade da Caxangá está situada na Avenida Caxangá no Bairro da Iputinga.
O bairro da Iputinga conta com uma população de 52.200 habitantes (Censo 2010).
Originou-se de uma povoação fundada ao redor do Engenho Caxangá, de produção
de açúcar na época do Brasil colônia. Fica situado nas margens do rio Capibaribe e
ao bairro da Cidade Universitária, onde fica situada uma das principais Universidades
Públicas do Brasil, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
A Avenida Caxangá é uma das maiores avenidas retas do mundo e funciona
como via de acesso para muitas cidades da Região metropolitana do Recife como
Camaragibe, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Limoeiro, Paulista, Dois Irmãos,
dentre outras, que carecem da oferta de IES e cursos superiores.
Nessa unidade funcionam seis cursos da área da saúde, Bacharelado em
Biomedicina, Bacharelado em Enfermagem, Curso Superior de Tecnologia em
Estética e Cosmética, Bacharelado em Fisioterapia, Bacharelado em Odontologia e
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Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. Esses cursos possuem serviços
implantados que desenvolvem ações e atividades de extensão em saúde para o
conjunto da população que reside nesse bairro, em bairros vizinhos e em cidades da
região metropolitana do Recife.
Os cursos da área da Saúde ofertados foram concebidos para minimizar os
problemas de saúde pública que assolam ao conjunto da população mais carente da
cidade do Recife e para formar profissionais da área da saúde para suporte ao polo
médico hospitalar do Recife, atualmente, o segundo maior polo médico do Brasil,
depois de São Paulo, com aproximadamente 350 hospitais.
Todo o desenvolvimento e notoriedade dos serviços em saúde, pela qualidade
e sofisticação no atendimento, devem-se à iniciativa privada que vem investindo
nessa área. A autogestão pernambucana nos serviços em saúde significa uma fatia
considerável de consumidores deste mercado, que vem mantendo a sua colocação
no ranking nacional através do esforço comum, da parceria e acima de tudo do
investimento em ferramentas cada vez mais avançadas.
O polo médico é o segundo maior contribuinte de ISS na Região Metropolitana
do Recife, com participação em torno de 15%. Serviços avançados, tecnologia de
ponta e instalações modernas integram o seu mercado de saúde privada.
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1. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.

1.1 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FACIPE:

A autoavaliação consiste em importante e necessário procedimento na busca
da inovação e da qualidade institucional. Seus resultados refletem a maneira que a
comunidade acadêmica vê e entende a instituição, assim como fornece subsídios para
levarmos em consideração os pontos fortes e fracos da gestão acadêmica.

1.1.1 Objetivos

Constituem-se objetivos principais da autoavaliação institucional:
Objetivo Geral
Implantar na Instituição um procedimento de Autoavaliação Institucional
edificado na coletividade, e que forneça elementos para a efetivação de uma gestão
consistente, democrática, sendo capaz de mobilizar a comunidade acadêmica para
reflexão sobre sua função social.
Objetivos Específicos:
•

Descrever a percepção que a comunidade acadêmica possui com relação ao
ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão desenvolvidos na instituição.

•

Subsidiar o planejamento estratégico institucional.

•

Instituir a Autoavaliação como instrumentos de busca de qualidade.

•

Conceber a avaliação como um instrumento de superação individual e coletiva.

•

Reforçar o compromisso com a excelência nos serviços prestados.

•

Estimular para assim proporcionar a melhoria na qualidade em todos os níveis.

•

Consolidar

a

realização

de

reavaliações

periódicas,

através

do

acompanhamento e monitoramento do processo.
•

Implantar um processo de avaliação contínuo, evolutivo, flexível e permanente.

•

Subsidiar a implantação de políticas institucionais.

•

Manter o princípio de respeito à diversidade.

•

Produzir novas informações;
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•

Pôr em questão se os objetivos do conjunto de atividades e finalidades
cumpridas pela instituição foram cumpridos;

•

Identificar as causas das suas fragilidades;

•

Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo
docente e técnico-administrativo;

•

Fortalecer as relações de cooperação entre os atores institucionais;

•

Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade;

•

Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos;

•

Prestar contas à sociedade.

1.1.2 Programa de Autoavaliação Institucional

A instituição entende a avaliação como sendo imprescindível e relevante a
qualquer atividade humana que se reconhece como passível de melhoria e de
mudanças contínuas seja no plano dos indivíduos envolvidos seja no plano da própria
atividade. Logo considera imperativo o desenvolvimento de um projeto de
Autoavaliação Institucional, uma vez que a IES tem como objetivo a prestação de
serviços de alta qualidade à sociedade, tornando o projeto de autoavaliação como
essencial na busca da excelência no Ensino, na Pesquisa e na Extensão.
Ao assumir essa preocupação, a Instituição enfatiza a legitimidade da
implantação do projeto de Avaliação Institucional, considerando, a definição posta por
TRIGUEIRO (2004). Para o referido autor avaliação se constitui em um "processo pelo
qual se obtém a informação que permite conhecer, orientar, melhorar e transformar
os aspectos avaliados”.
Ainda ressalta-se que da mesma forma que se define a avaliação, é
conveniente definir o que se entende por avaliação institucional. De acordo com
Trigueiro (2004), trata-se de um processo global que perpassa as mais diversas
dimensões acadêmicas: ensino, pesquisa, extensão e administração universitária. Por
isso, faz-se condição sine qua non o envolvimento, a participação de toda a
comunidade acadêmica, seja em sua dimensão interna ou externa, sendo, dessa
forma, um processo educativo, fidedigno e constante.
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1.1.3 Metodologia de Avaliação da CPA

Para o desenvolvimento do projeto de Autoavaliação Institucional da FACIPE
adota-se uma metodologia concernente aos procedimentos exploratórios, ao trabalho
de campo e aos métodos de análise de dados. Com fins de atender aos objetivos
propostos, vale-se tanto de uma abordagem quantitativa como qualitativa.
Para a coleta dos dados utilizam-se documentos institucionais, análises
situacionais, questionários/instrumentos específicos, dados referentes aos processos
de avaliação externa e outras fontes necessárias à definição de um processo amplo
de discussões, análises e reflexões sobre as especificidades e atividades
institucionais. Sendo que a compreensão de que a avaliação não é um mecanismo
para premiação ou punição, mas sim um caminho para o desenvolvimento
institucional,

a

partir

dos

resultados

verificados,

é

fundamental

para

o

desenvolvimento pleno de tal mecanismo.
Com relação aos questionários/instrumentos específicos, vale destacar que o
projeto de Autoavaliação Institucional da FACIPE considera todos os instrumentos
relacionados a seguir:
•

Instrumento I - Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica - o discente
avalia o docente.

•

Instrumento II - Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica - o
discente avalia a coordenação do curso.

•

Instrumento III - Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica - o
docente avalia a coordenação do curso.

•

Instrumento IV - Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica - o
coordenador avalia o docente.

•

Instrumento V - Autoavaliação Institucional – Discente.

•

Instrumento VI - Autoavaliação Institucional – Docente.

•

Instrumento VII - Autoavaliação Institucional – Coordenadores.

•

Instrumento VIII - Autoavaliação Institucional - Técnico Administrativo.
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Quanto aos instrumentos I e II, são aplicados semestralmente e têm como
objetivo identificar a percepção que os discentes possuem dos seus professores bem
como da coordenação do seu curso. O instrumento III e IV também são aplicados
semestralmente, porém tem como objetivo identificar a percepção que os docentes
têm a respeito da coordenação dos cursos nos quais ele leciona, e vice-versa. Quanto
aos instrumentos V, VI, VII e VIII estes são aplicados a cada dois anos e têm como
objetivo identificar a percepção que discentes, docentes, coordenadores de curso e
técnicos administrativos possuem a respeito da instituição. Vale destacar que todos
os referidos instrumentos são disponibilizados aos respondentes através de meio
eletrônico.
Ainda considerando os instrumentos utilizados, vale destacar que em geral,
para mensuração dos dados utiliza-se de uma escala numérica contendo cinco
categorias de resposta, variando de um a cinco pontos. Onde o índice “um” representa
o nível mais baixo de satisfação e o índice “cinco” o mais alto. Assim sendo, cada
respondente indica seu grau de satisfação em cada um dos vários aspectos avaliados,
relacionados aos objetos de estímulo. Os participantes ainda contam com mais duas
opções de resposta fora da escala, sendo elas: não conheço o aspecto avaliado ou
não utilizo o aspecto avaliado.
É importante ressaltar que o processo considera seus participantes através de
amostras voluntarias da comunidade acadêmica - constituída por discentes, docentes,
coordenadores de curso e técnicos administrativos, respeitando a não identificação
do respondente.
O tratamento quantitativo dos dados obtidos é realizado através de softwares
como o Microsoft Excel. Como muitas variáveis são analisadas, faz-se necessário o
desenvolvimento de um tratamento multivariado dos dados. Neste caso, as variáveis
são utilizadas para representar e explicar os fenômenos em questão. Em seguida,
procedimentos como análise descritiva dos dados coletados, análise de componentes
principais, análise de Clusters e análise de discriminante são empregadas de forma a
deixar os dados expressarem as relações e inter-relações relevantes que devem ser
usadas para compreender e interpretar os aspectos considerados no estudo. O uso
das

ferramentas

estatísticas

multivariadas

permitem

interpretar

melhor

as

informações contidas na base de dados e tirar conclusões que auxiliam as análises e
conclusões pertinentes.
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Por fim, ressalta-se que o projeto de autoavaliação foi elaborado com base nas
dez dimensões estabelecidas pelo SINAES, atualmente presente nos cinco eixos que
contemplam as dez dimensões, e para que os aspectos avaliados fossem agrupados
em função destas análises qualitativas, foram realizadas através de leitura
exploratória. Neste sentido, seguiu-se como orientação de análise qualitativa, o
método de análise de conteúdo, utilizada por diversos pesquisadores, mas que tem
em BARDIN (1977) a fundamentação de seus pressupostos teóricos. Assim, à medida
que se realiza a leitura exploratória, os indicadores extraídos da Autoavaliação são
incluídos nas já citadas dimensões.
O projeto de Autoavaliação Institucional é coordenado pela CPA que conta com
o apoio de todos os setores/segmentos da instituição para sua execução. A
organização deste processo prevê a ocorrência de diferentes etapas, citadas a seguir:

I.

Primeira Etapa: Preparação, Planejamento e Sensibilização

A primeira etapa do projeto de Autoavaliação Institucional consiste nas
seguintes ações:
▪ Composição da CPA e aprovação de sua regulamentação.
▪ Habilitação dos membros da CPA.
▪ Institucionalização da CPA.
▪ Preparação do anteprojeto de Autoavaliação.
▪ Exposição do anteprojeto de Autoavaliação à comunidade acadêmica, através
de site, seminários de Autoavaliação.
▪ Envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa
por meio de reuniões e palestras.
▪ Apresentação do projeto de Autoavaliação e da regulação da CPA aos órgãos
colegiados superiores.
▪ Divulgação do projeto de Autoavaliação através de site e de publicações.
▪ Emissão do projeto de Autoavaliação ao MEC/ CONAES.

II.

Segunda Etapa: Desenvolvimento

Esta etapa abrange três momentos, estes são apresentados a seguir.
a. Levantamento de Dados
• Levantamento dos documentos oficiais que definem as políticas e prioridades
da FACIPE.
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• Organização dos dados estatísticos referentes aos últimos três anos, em
tabelas e gráficos de forma a permitir a visualização do desempenho da instituição,
neste período.
• Exame dos documentos oficiais identificando valores, concepções e sua
coerência com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.
• Sistematização dos dados quantitativos e da análise dos documentos em um
relatório parcial que servirá de base ao processo de Autoavaliação a ser desenvolvido
através de seminários, grupos focais, fóruns, oficinas de trabalho.
b. Autoavaliação
Este processo contempla as percepções dos atores envolvidos com a prática
institucional e com representantes da sociedade civil. Utiliza-se a abordagem
qualitativa, através da técnica de Focus Group, que se caracteriza por reuniões em
pequenos grupos com foco específico de investigação, por meio de um roteiro
previamente elaborado, aplicado por um mediador, para a coleta de percepções,
expectativas e desejos da comunidade acadêmica. Para as reuniões dos grupos
focais, cada participante recebe um relatório de desempenho das atividades da área
avaliada e um roteiro que irá orientar as discussões contemplando as diferentes
dimensões a serem avaliadas.
Também se utiliza a abordagem quantitativa por meio da aplicação de
questionários/instrumentos

institucionais

considerando

aspectos

que

estão

contemplados no cotidiano acadêmico. Ferramentas de pesquisa exploratória
revelam- se procedimentos valorosos de participação dos atores envolvidos, pois é,
ao mesmo tempo, um instrumento de coleta de dados e um instrumento de percepção,
constituindo uma reflexão sistematizada sobre a instituição. Ainda se destaca que os
atores envolvidos neste processo são: discentes, docentes, coordenadores de cursos
e técnicos administrativos.
c. Análise dos Dados e Elaboração do Relatório Parcial
Esta etapa se caracteriza em função das seguintes ações:
Análise crítica dos dados e das informações obtidas através das diferentes
modalidades de coleta, considerando os mecanismos de avaliação interna e externa.
Incorporação e integração dos demais instrumentos de avaliação externa,
como por exemplo: relatórios referentes ao Enade, resultados de avaliações externas
realizadas in loco.
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Elaboração de relatórios parciais relativos às diferentes etapas do processo de
Autoavaliação.
Exposição dos relatórios parciais, para elaboração de plano de ação,
contemplando o planejamento estratégico do próximo ano e atualização do PDI.

III.Terceira Etapa: Consolidação do Relatório Final de Autoavaliação
Nesta etapa serão considerados os seguintes aspectos:
▪ Elaboração do relatório final de Autoavaliação, que deverá contemplar
aspectos como: descrição da instituição, as principais características das
áreas fins e meio, descrição do processo de Autoavaliação considerando a
sua metodologia, seus procedimentos e os atores envolvidos, resultados da
Autoavaliação, análise de cada dimensão e suas inter-relações, destacando
potencialidades e fragilidades.
▪ Aprovação das proposições para aperfeiçoamento do PDI.
▪ Encaminhamento do relatório aos órgãos colegiados superiores e principais
gestores.
▪ Envio do relatório final ao MEC/CONAES, através da postagem do mesmo no
sistema e-mec.
▪ Publicação e divulgação dos resultados da autaovaliação.

IV. Quarta Etapa: Balanço Critico.
A quarta tem por objetivo promover uma reflexão sobre o processo de
Autoavaliação Institucional como um todo, respeitando sua continuidade, através das
seguintes ações:
▪ Reflexão sobre o processo de Autoavaliação Institucional desenvolvido,
identificando fatores que contribuíram com o processo e fatores que não
contribuíram com o mesmo, dificultando a execução do projeto.
▪ Elaboração de propostas de implementação periódica do processo de
Autoavaliação.

V. Quinta Etapa: Autoavaliação.
• Divulgação dos resultados.
O processo avaliativo faz parte de uma reflexão em relação aos serviços
prestados. É um processo transversal que envolve as várias dimensões abordadas
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previamente em um relatório que destaca a importância dos processos avaliativos e
o compromisso da FACIPE em assumir a responsabilidade de rever os seus
processos, identificar as possíveis oportunidades de atuação, reconhecer as suas
potencialidades e de trabalhar na superação de aspectos ainda não satisfatórios,
procurando sempre avançar em direção à consolidação da cultura de avaliação.
Afinal, a avaliação precisa assegurar o respeito à pluralidade, participação
democrática e a qualidade profissional.
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1.3 Relação Entre o PDI e o Planejamento Estratégico (PE)

De acordo com a perspectiva de Rissi et al (2009), o Planejamento Estratégico
(PE) nas instituições de ensino superior (IES) é o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), embora na legislação educacional regulamentada pelo Ministério
da Educação (MEC) não exista referências diretas a estratégia ou planejamento
estratégico.
De acordo com o estabelecido na Resolução CNE/CES 10/20021, o objetivo do
PDI é indicar o caminho pelo qual a instituição deve seguir no intuito de cumprir a sua
missão e alcançar seus objetivos para o período mínimo de cinco anos.
É importante destacar que, as muitas IES’s respaldadas pela legislação
educacional em vigor, buscam aperfeiçoar seu processo de gestão e para tal, adotam
conceitos e metodologias do PE no desenvolvimento dos seus PDIs, permitindo que
essas se posicionem frente aos desafios apontados no mercado onde se encontram
inseridas. Tal prática visa acima de tudo consolidar a qualidade acadêmica,
viabilizar a sustentabilidade financeira e promover diferencial competitivo.
A FACIPE entende que o PDI consolida objetivos e metas que convergem para
a consecução de objetivos estratégicos comuns com a Sociedade de Ensino Superior
de Pernambuco (SOPES). Esse entendimento permite inserir a perspectiva
estratégica ao documento e somando-se ao processo de concepção participativa
tornando-o um guia para a gestão acadêmica e processo decisório da IES.
Nesta subseção do PDI, encontra-se descrito o processo desdobramento de
Planejamento Estratégico (PE) da SOPES (mantenedora) para a FACIPE (mantida),
com suas perspectivas e temas estratégicos a serem considerados neste documento.
A estrutura da IES e a necessidade de garantir sua competitividade frente ao
mercado pernambucano requer a utilização de mecanismos de gestão que garantam
e fortaleçam o caráter sistêmico das decisões para o ciclo de vigência do seu PDI.
Nesse contexto, o PE e o PDI assumem papel fundamental como recurso de gestão
e de priorização de ações para cumprimento dos objetivos e metas propostas pela
FACIPE.

1

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces10_02.pdf, acessado em 24 de agosto de 2017.
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No período de vigência do PDI, o PE orientará o processo de acompanhamento
dos Planos de Ações para cumprimento das metas propostas no PDI, vinculadas ao
orçamento apresentado no item sustentabilidade financeira deste documento, com
revisões periódicas. Essas revisões, quando realizadas, devem ser registradas em ata
e elaborado resumo executivo das mudanças apresentadas em relação ao documento
original.
O processo de elaboração do Planejamento Estratégico selecionou e aplicou
metodologia adaptada à realidade e às necessidades da SOPES e da FACIPE. Tal
processo foi realizado em 3 fases a saber:
•

Formulação da estratégia.

•

Desdobramento da estratégia.

•

Acompanhamento e controle da estratégia.
Buscando envolver efetivamente a comunidade acadêmica no processo de

construção do PE, foram realizados debates e eventos, dentre os quais se destacam
o Workshop de Tendências e Oportunidades, o de Personalidade Organizacional e o
de Formulação da Estratégia. Através desses eventos, a SOPES, juntamente com a
FACIPE analisaram o micro e o macro ambiente onde encontram-se inseridas, suas
principais potencialidades e apresentou estratégias que podem torna-las mais
competitivas e fortes no mercado educacional de Pernambuco.
A SOPES utiliza a ferramenta de gestão Balanced Score Card (BSC)2, que
traduz a missão e a estratégia da organização em um conjunto compreensível de
medidas de desempenho, propiciando a formação de uma estrutura de mensuração
estratégica e de um sistema de gestão eficiente capaz de fornecer informações úteis
e precisas, que facilitem o sempre delicado processo de tomada de decisão (KAPLAN
E NORTON, 1997). Dessa forma, percebe-se que o BSC é a ferramenta adequada
para integrar as ações Estratégicas, Operacionais e Organizacionais em uma
instituição, pois possibilita simultaneamente a definição das estratégias, a gestão do
negócio, o gerenciamento dos serviços e o foco total na qualidade.
O BSC possui 4 (quatro) perspectivas que categorizam os assuntos que dever
ser tratados na estratégia da instituição. Para SOPES elas são assim tratadas:

2

Em português Indicadores Balanceados de Desempenho, ferramenta criada em 1992 pelos professores Robert Kaplan e David
Norton, da Harvard Business School (KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro:
Campus, 1997).
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Resultado – Clientes e Mercado - Processos Internos - Aprendizagem e Crescimento.
Nessas perspectivas foram distribuídos 17 objetivos estratégicos, representados no
Mapa Estratégico (representação gráfica do BSC que facilita a visualização e o
acompanhamento dos Objetivos Estratégicos) a seguir:
Figura 1 – Mapa Estratégico do Planejamento Estratégico da SOPES.

Fonte: Planejamento Estratégico da SOPES, 2017

Os objetivos acima descritos são acompanhados através de indicadores de
desempenho com suas respectivas metas e durante as Reuniões de Análise da
Estratégia (RAE) eles são monitorados e analisados, permitindo acompanhamento
sistematizado da estratégia da instituição.
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1.3.1 Elementos Norteadores do PE para o PDI

Os elementos norteadores do PE representam os pilares sobre os quais se
executa a estratégia da FACIPE. Tais elementos possuem um encadeamento lógico
e uma finalidade única: proporcionar que a Missão e a Visão de Futuro estabelecida
pela unidade seja concretizada ao longo da vigência do PDI.
A Qualidade Acadêmica é considerada um tema estratégico para a FACIPE, e
o seu alcance está relacionado ao desenvolvimento de uma Identidade Pedagógica
forte, com gestão acadêmica profissionalizada com foco em ações voltadas ao
desenvolvimento docente e avaliação continua do discente.
Tomando este tema como base, a FACIPE desenvolveu seus próprios eixos
temáticos,

considerando

o

desenvolvimento

de

estratégias

voltadas

para:

fortalecimento da sua imagem no mercado, investimento em infraestrutura, expansão
dos cursos de pós-graduação, excelência nos cursos de graduação, formação de
parcerias estratégicas no estado de Pernambuco, dentre outros que serão tratados ao
longo deste documento.
A SOPES recomenda em sua metodologia de desdobramento do PE que a
FACIPE elabore sua própria Visão de Futuro em consonância com a sua Identidade
Organizacional, considerando o período de vigência do seu PDI e estabeleça seus
objetivos, metas, diretrizes pedagógicas que vão orientar suas ações, sua estrutura
organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende
desenvolver.
São elementos norteadores para o PDI:
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Quadro 2 – Elementos Norteadores para o PDI da FACIPE.
Missão da

Inspirar as pessoas a ampliar horizontes

SOPES
Visão da

Estar, até 2022, entre as principais mantenedoras de IES atuantes em

SOPES

Pernambuco, sendo reconhecida pela qualidade dos seus serviços.

Valores da

Ética – Cooperação – Inovação – Humildade – Responsabilidade social –

SOPES

Valorização do ser humano

Objetivos

Objetivo Estratégico 1. Atrair, desenvolver, valorizar e reter talentos.

Estratégicos Objetivo Estratégico 2. Fortalecer cultura voltada a resultados.
da SOPES

Objetivo Estratégico 3. Implantar o modelo educacional com foco na
aprendizagem.
Objetivo Estratégico 4. Fortalecer cultura da internacionalização.
Objetivo Estratégico 5. Implementar processos efetivos de qualidade
operacional.
Objetivo Estratégico 6. Aprimorar boas práticas de governança corporativa.
Objetivo Estratégico 7. Melhorar a comunicação interna e externa.
Objetivo Estratégico 8. Inovar e diversificar a oferta de produtos e serviços
ampliando parcerias estratégicas.
Objetivo Estratégico 9. Construir uma nova estratégia de relacionamento
interno e externo.
Objetivo Estratégico 10. Ampliar a inserção de clientes no mercado de
trabalho.
Objetivo Estratégico 11. Ampliar a participação no segmento de Educação
privada em Pernambuco.
Objetivo Estratégico 12. Ampliar ambiências e redes para fomento à
inovação e ao empreendedorismo.
Objetivo

Estratégico

13.

Ampliar

oportunidades

de

internacionais.
Objetivo Estratégico 14. Garantir qualidade dos serviços.
Objetivo Estratégico 15. Assegurar o EBITDA.
Objetivo Estratégico 16. Diversificar Receitas.
Objetivo Estratégico 17. Ampliar o faturamento.

Fonte: FACIPE, 2017

experiências
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1.3.2 Instrumento de Integração entre o PDI e o PE

Os elementos norteadores descritos no item anterior forneceram para FACIPE
orientação e alinhamento para os objetivos propostos em seu PDI. Após realização
de Encontro de Alinhamento Estratégico em 2017, esses elementos foram
apresentados e analisados. A IES construiu sua própria Visão de Futuro e alinhou
seus Objetivos descritos no PDI aos Objetivos Estratégicos, garantindo assim
Sincronismo Organizacional. Este alinhamento considerou seu contexto, porte e
alcance de mercado. Foi realizado de forma participativa e adaptável aos limites
organizacionais da instituição.
Como resultado do Encontro de Alinhamento Estratégico, foi construído
instrumento de integração entre os documentos, relacionando seus objetivos e suas
metas, tornando possível identificar quais objetivos do PDI contribuem diretamente
para o PE e vice-versa. Essa identificação facilita o processo decisório, o
estabelecimento de prioridades e fortalece a estratégia da FACIPE.
Quadro 3 – Resumo do Instrumento de Integração PE &PDI.
Visão de Futuro da
FACIPE:
Missão da FACIPE:

Estar, até 2022, entre as cinco melhores IES privadas de
Pernambuco, reconhecida pela qualidade dos seus serviços
e empregabilidade dos seus alunos e egressos.
Inspirar as pessoas a ampliar horizontes.

Objetivo PDI da FACIPE

Objetivo Estratégico PE

Indicador de
Desempenho

OBJETIVO 1: Consolidar e
ampliar
a
atuação
acadêmica e administrativa
na organização da IES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.
Implantar o modelo educacional
com foco na aprendizagem.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14.
Garantir qualidade dos serviços.

IGC
Enade
Índice
de
empregabilidade
Variação da taxa de
empregabilidade
% satisfação do cliente
da FACIPE
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Quadro 3 – Resumo do Instrumento de Integração PE &PDI (continuação)
Objetivo PDI da FACIPE

Objetivo Estratégico PE

OBJETIVO 2: Ampliar a OBJETIVO ESTRATÉGICO 8.
oferta
dos cursos de Inovar e diversificar a oferta de
graduação
produtos e serviços ampliando
parcerias estratégicas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11.
Ampliar
a participação
no
segmento de Educação privada
em Pernambuco.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 17.
Ampliar o faturamento.
OBJETIVO 3: Ampliar a OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.
atuação e o vínculo com o Melhorar a comunicação interna e
meio externo como forma de externa.
aproximação do acadêmico OBJETIVO ESTRATÉGICO 9.
à realidade social e ao Construir uma nova estratégia de
mundo do trabalho.
relacionamento interno e externo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10.
Ampliar a inserção de clientes no
mercado de trabalho.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12.
Ampliar ambiências e redes para
fomento à inovação e ao
empreendedorismo.

Indicador de
Desempenho
%
de
faturamento
gerado pelas parcerias
e novos produtos
%
de
taxa
de
crescimento
do
faturamento da FACIPE
% de Market Share no
Estado de Pernambuco

% de efetividade da
comunicação
% Alunos evadidos
% índice de fidelização
IGC / Enade
Índice
de
empregabilidade
dos
alunos / egressos
Nº de startup com
relacionamento
estabelecido
Nº
de
projetos
relacionados
com
inovação acadêmica
Nº de espaços voltados
à inovação
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. IGC / Enade
OBJETIVO 4: Promover a Implementar processos efetivos Índice
de
ampliação e a melhoria de qualidade operacional.
empregabilidade
contínua da infraestrutura
% satisfação do cliente
física e logística
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14. da FACIPE
Garantir qualidade dos serviços.
%
de
processos
mapeados
% de processos com
não-conformidades
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Quadro 3 – Resumo do Instrumento de Integração PE &PDI (continuação)
Objetivo PDI

Objetivo Estratégico PE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8.
OBJETIVO 5: Ampliar a Inovar e diversificar a oferta de
oferta
de
cursos
de produtos e serviços ampliando
especialização (Lato Sensu). parcerias estratégicas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10.
Ampliar a inserção de clientes no
mercado de trabalho.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11.
Ampliar
a
participação
no
segmento de Educação privada
em Pernambuco.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12.
Ampliar ambiências e redes para
fomento à inovação e ao
empreendedorismo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 16.
Diversificar Receitas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 17.
Ampliar o faturamento.

OBJETIVO 6: Desenvolver e
ampliar ações no Núcleo de
Pós-Graduação
Stricto
Sensu,
fomentando
o
desenvolvimento da pesquisa
institucional e fortalecendo a
IES
em
busca
da
transformação
da
organização acadêmica para
Centro Universitário.
OBJETIVO 7: Ampliar as
ações de responsabilidade
socioambiental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8.
Inovar e diversificar a oferta de
produtos e serviços ampliando
parcerias estratégicas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 16.
Diversificar Receitas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 17.
Ampliar o faturamento.

Indicador Estratégico
%
de
faturamento
gerado pelas parcerias
e novos produtos
Índice
de
empregabilidade
dos
alunos / egressos
% de Market Share no
Estado de Pernambuco
Nº de startup com
relacionamento
estabelecido
Nº
de
projetos
relacionados
com
inovação acadêmica
Nº de espaços voltados
à inovação
% faturamento novos
negócios e mercado
%
de
taxa
de
crescimento
do
faturamento da FACIPE
%
de
faturamento
novos
negócios
e
mercado
% faturamento novos
negócios e mercado
%
de
taxa
de
crescimento
do
faturamento da FACIPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. % de alunos evadidos
Construir uma nova estratégia de Índice de fidelização
relacionamento interno e externo.
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Quadro 3 – Resumo do Instrumento de Integração PE &PDI (continuação)
Objetivo PDI

Objetivo Estratégico PE

Indicador Estratégico

OBJETIVO 8: Promover o
desenvolvimento contínuo do
Programa de Qualificação
Docente (PQD).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.
Atrair, desenvolver, valorizar e
reter talentos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.
Implantar o modelo educacional
Tiradentes
com
foco
na
aprendizagem.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13.
Ampliar
oportunidades
de
experiências internacionais.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14.
Garantir qualidade dos serviços.

Horas
média
de
treinamento
por
colaborador
% de colaboradores
engajados
Turnover
% de cargos de gestão
preenchidos (PRIs)
Variação da taxa de
empregabilidade
Nº
de
alunos
e
professores
em
mobilidade acadêmica
IGC
Enade
Índice
de
empregabilidade
% satisfação do cliente
da FACIPE

OBJETIVO
9:
Ampliar
mecanismos para garantir a
melhoria do atendimento aos
discentes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
Implementar processos efetivos
de qualidade operacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.
Melhorar a comunicação interna e
externa.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9.
Construir uma nova estratégia de
relacionamento interno e externo.

%
de
processos
mapeados
% de processos com
não-conformidades
% de efetividade da
comunicação
% de alunos evadidos
Índice de fidelização

OBJETIVO 10: Melhorar a OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
comunicação
acadêmica Implementar processos efetivos
interna e externa.
de qualidade operacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.
Melhorar a comunicação interna e
externa.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9.
Construir uma nova estratégia de
relacionamento interno e externo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14.
Garantir qualidade dos serviços.

%
de
processos
mapeados
% de processos com
não-conformidades
% de efetividade da
comunicação
% de alunos evadidos
Índice de fidelização
IGC
Enade
Índice
de
empregabilidade
% satisfação do cliente
da FACIPE
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Quadro 3 – Resumo do Instrumento de Integração PE &PDI (continuação)
Objetivo PDI

Objetivo Estratégico PE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.
OBJETIVO 11: Aperfeiçoar a Atrair, desenvolver, valorizar e
Gestão
Acadêmica
e reter talentos.
Administrativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.
Fortalecer cultura voltada a
resultados.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
Implementar processos efetivos
de qualidade operacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.
Aprimorar Boas práticas de
governança corporativa.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.
Melhorar a comunicação interna e
externa.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9.
Construir uma nova estratégia de
relacionamento interno e externo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14.
Garantir qualidade dos serviços.

Indicador Estratégico
Horas
média
de
treinamento
por
colaborador
% de colaboradores
engajados
Turnover
% de cargos de gestão
preenchidos (PRIs)
Horas
média
de
treinamento
por
colaborador
% de colaboradores
engajados
Turnover
% de cargos de gestão
preenchidos (PRIs)
%
de
processos
mapeados
% de processos com
não-conformidades
% de conformidade
com o manual de Boas
Práticas
de
Governança
corporativa (IBGC)
% de efetividade da
comunicação
% de alunos evadidos
Índice de fidelização
IGC
Enade
Índice
de
empregabilidade
% satisfação do cliente
da FACIPE
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Quadro 3 – Resumo do Instrumento de Integração PE &PDI (continuação)
Objetivo PDI

Objetivo Estratégico PE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2.
OBJETIVO 12: Aprimorar Fortalecer cultura voltada a resultados.
os
mecanismos
de OBJETIVO
ESTRATÉGICO
5.
autoavaliação.
Implementar processos efetivos de
qualidade operacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. Melhorar
a comunicação interna e externa.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
14.
Garantir qualidade dos serviços.

OBJETIVO
13:
Desenvolver uma nova
concepção
pedagógica
que favoreça a formação
de
profissionais
capacitados
para
atenderem
às
necessidades
e
expectativas do mundo do
trabalho e da sociedade

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.
Implantar o modelo educacional
Tiradentes com foco na aprendizagem.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Inovar e
diversificar a oferta de produtos e
serviços
ampliando
parcerias
estratégicas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12. Ampliar
ambiências e redes para fomento à
inovação e ao empreendedorismo.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
14.
Garantir qualidade dos serviços.

Indicador
Estratégico
IGC
Enade
Índice
de
empregabilidade
% satisfação do
cliente
% de colaboradores
participando da RV
% de colaboradores
com
plano
de
trabalho / metas
formal.
IGC
Enade
Índice
de
empregabilidade
% satisfação do
cliente
Variação da Taxa de
Empregabilidade
Nº de startup com
relacionamento
estabelecido
Nº
de
projetos
relacionados
com
inovação acadêmica
Nº
de
espaços
voltados à inovação.

A relação acima descrita no quadro 3 irá auxiliar a IES no processo de
condução e análise do seu PDI, garantindo sincronismo organizacional e fornecendo
argumentos sólidos no processo de negociação e priorização de ações.
Este modelo de desdobramento e alinhamento realizado pela FACIPE traz ao
seu PDI o foco estratégico, não comprometendo a parte formal exigida pelo MEC.
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2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) apresenta o projeto da FACIPE
para o período de 2018-2022. Trata-se de um documento de gestão que será utilizado
como guia para as decisões e prioridades da instituição frente aos desafios da
educação superior no país.
Para a sua elaboração foram adotados os princípios abaixo descritos:
▪

Construção participativa – constituição de comissões para
elaboração e revisão de textos, compostas por colaboradores de
diversas áreas, cargos e funções na FACIPE. Envolvimento direto dos
docentes na análise crítica e sugestões de melhorias nas políticas
acadêmicas;

▪

Integração com o Planejamento Estratégico da SOPES –
alinhamento dos objetivos do Planejamento Estratégico com os
objetivos do PDI da FACIPE, de modo a garantir sincronismo
organizacional e integração das decisões corporativas, viabilizando
recursos e priorizando ações que tornem o PDI um plano executado,
acompanhado e validado até o final da sua vigência;

A FACIPE entende que um processo de planejamento implantado aumenta as
chances de sucesso, auxilia na identificação de problemas, permite mais clareza na
identificação de oportunidades de mercado, tornando o processo decisório mais
assertivo e facilita a implementação de acompanhamento, controle e avaliação dos
resultados alcançados.
Dessa forma, este documento define os rumos da instituição em termos de seu
desenvolvimento e suas metas para os próximos cinco anos, reafirmando o
compromisso da FACIPE com a Qualidade Acadêmica, explicitando as ações, metas
e indicadores que nortearão a sua estratégia.
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2.1 MISSÃO

A Missão da FACIPE personifica suas intenções e vocação estando
impregnadas em todas as ações empreendidas pelos atores institucionais nas
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, permeando os planejamentos e
políticas, com vistas à consecução dos objetivos declarados. Assim, a razão de sua
existência é explicitada pelo compromisso de "Inspirar as pessoas a ampliar
horizontes...".
Ao inspirar pessoas, a instituição busca através de suas ações motivá-las,
influenciá-las através do conhecimento a reconstruir-se e perseguir seus sonhos,
ampliando seus horizontes e enxergando melhor as suas possibilidades e
potencialidades.
Ao cumprir com a sua missão, a FACIPE esperar alcançar a sua Visão de futuro
que consiste em “Estar, até 2022, entre as cinco melhores IES privadas de
Pernambuco, reconhecida pela qualidade dos seus serviços e empregabilidade
dos seus alunos e egressos”.
Esse desejo coletivo da instituição a ser alcançado no futuro será o resultado
do esforço dedicado em cumprir seu papel junto a sociedade, antecipando e
atendendo necessidades que se renovam, mudam, se ampliam e exigem, sobretudo,
novos saberes, novos olhares, sem, no entanto, abandonar as exigências de
responsabilidade socioambiental, respeito à diversidades, para que seja possível uma
convivência social mais igualitária, responsável e justa.
As ações da FACIPE são norteadas por valores institucionais, são princípios e
convicções que orientam a instituição e que estão presentes em todas as atividades
e relações. São eles: ética – cooperação – humildade – responsabilidade social –
valorização do ser humano.

2.1.1 Atuação da instituição
A Faculdade Integrada de Pernambuco – FACIPE, (re)credenciada pela
Portaria nº 706 de 20/07/2016, publicada no DOU em 21/07/2016, desenvolve
atividades acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às seguintes
áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Exatas e Tecnológicas. Seu grau de formação é o superior, em
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nível de graduação, com a oferta de cursos de bacharelado, superior de tecnologia e
de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu (em fase de implantação).

2.1.2 Cursos de graduação

2.1.2.1 Cursos de graduação por área

A Faculdade Integrada de Pernambuco apresenta uma oferta consolidada dos
seus cursos de graduação, cuja relação é apresentada no quadro a seguir:
Quadro 4 – Oferta de Cursos de Graduação

SAÚDE

Área

Curso

Graduação/
Duração

Nº de
Vagas

Turno(s)

Ano
Ínício

Biomedicina

Bacharelado
/
4 anos

150

Manhã
e Noite

2012

Enfermagem

Bacharelado
/
5 anos

150

Manhã
e Noite

2009

Fisioterapia

Bacharelado
/5 anos

240

Manhã
e Noite

2015

Nutrição

Bacharelado
/5 anos

240

Manhã
e Noite

-

Odontologia

Bacharelado
/5 anos

140

Manhã
e Noite

2011

Ato Legal

Portaria de
Reconhecimento
Nº 249 de
30/06/2016.
Portaria de
Reconhecimento
do
Curso: Portaria
nº 47, de 23 de
Janeiro de 2015.
Portaria de
Autorização Nº
0671/2014/MEC
de 11/11/2014
Portaria de
Autorização Nº
0296/2017/MEC
de 06/04/2017
Portaria
MEC/SESU Nº
21 de
06/01/2011
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Quadro 4 – Oferta de Cursos de Graduação (Continuação)
Área

Curso

Graduação/

Nº de

Duração

Vagas

Turno(s)

Ano
Ínício

Ato Legal

Portaria de

Engenharia

Bacharelado

Ambiental

/ 5 anos

180

Manhã

----------

Autorização Nº

e Noite

-

0488/2015/MEC
de 26/06/2015
Portaria de

Engenharia

Bacharelado

Civil

/ 5 anos

180

Manhã
e Noite

2015

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014

EXATAS E DA TERRA

Portaria de

Engenharia de

Bacharelado

Petróleo

/ 5 anos

180

Manhã
e Noite

180

Autorização Nº
0295/20147MEC
de 06/04/2017
Portaria de

Engenharia de

Bacharelado

Produção

/ 5 anos

180

Manhã

----------

Autorização Nº

e Noite

-

0363/2014/MEC
de 02/07/2014
Portaria de

Engenharia

Bacharelado

Mecatrônica

/ 5 anos

180

Manhã
e Noite

Autorização Nº
2015

0537/2014/MEC
de 25/08/2014

Portaria de

Ciência da

Bacharelado

Computação

/ 4 anos

120

Manhã
e Noite

--------

autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014
Portaria de

Sistemas de

Bacharelado

Informação

/4 anos

120

Manhã
e Noite

-------

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014
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Quadro 4 – Oferta de Cursos de Graduação (Continuação)
Área

Curso

Graduação/

Nº de

Duração

Vagas

Turno(s)

Ano
Ínício

Ato Legal

Portaria de

Administração

Bacharelado

(CA)

/4 anos

180

Manhã
e Noite

2014

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014

HUMANAS E SOCIAIS

Portaria de

Administração

Bacharelado

(NSC)

/4 anos

240

Manhã
e Noite

2001

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014
Portaria de

Arquitetura e

Bacharelado

Urbanismo

/ 5 anos

180

Manhã
e Noite

2016

autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014
Portaria de

Ciências

Bacharelado

Contábeis

/4 anos

200

Manhã
e Noite

2017

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014
Portaria de

Direito

Bacharelado
/ 5 anos

240

Manhã
e Noite

2005

autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014

Fonte: FACIPE, 2017.
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Quadro 4 – Oferta de Cursos de Graduação (Continuação)
Área

Curso

Graduação/

Nº de

Duração

Vagas

Turno(s)

Ano
Ínício

Ato Legal

Portaria de

Design de

Tecnológico/

Interiores

2 anos

180

Manhã
e Noite

----------

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014

Estética e
Cosmética

Portaria de

Tecnológico/
2 anos e

160

seis meses

Manhã
e Noite

2010

TECNOLÓGICOS

nº 309 de
20/05/2014.
Portaria de

Gestão de
Recursos

Reconhecimento

Tecnológico/
2 anos

120

Manhã

----------

Autorização Nº

e Noite

-

0342/2014/MEC

Humanos

de 29/05/2014
Portaria

Processos
Gerenciais

Tecnológico/
2 anos e 6

200

meses

Manhã
e Noite

2008

MEC/SESU Nº
580 de
03/12/2007
Portaria de

Tecnológico/

Radiologia

2 anos e 6

160

meses

Redes de
computadores

Manhã
e Noite

2009

Reconhecimento
nº 821 de
30/12/2014
Portaria de

Tecnológico/
2 anos e

120

seis meses

Manhã
e Noite

2016

Autorização Nº
0342/2014/MEC
de 29/05/2014

Fonte: FACIPE, 2017.

2.1.3 Pós-Graduação - Lato Sensu e Stricto Sensu

A FACIPE vem através dos anos ofertando vários cursos de pós graduação
Lato Sensu e a partir do ano de 2016 implantou o NUFA – Núcleo de Pós graduação
Interdisciplinar Strictu Sensu, com

o objetivo de implantar o primeiro mestrado

interdisciplinar de uma instituição privada de Pernambuco.
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2.1.3.1 Pós-Graduação por área de conhecimento

A oferta atual de cursos de pós-graduação na Instituição é apresentada no
quadro que se segue.
Quadro 5 – Relação dos cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) oferecidos nos
últimos anos
Curso
Direito Sindical e Coletivo do
Trabalho
Direito
Previdenciário
e
Seguridade Social
Direito Judiciário e Magistratura
do Trabalho
Direito Processual Civil e do
trabalho
Direito Judiciário e Magistratura
do Trabalho
Direito Judiciário e Magistratura
do Trabalho
Direito Processual Civil e do
trabalho
Direito
Previdenciário
e
Seguridade Social
Gestão de Pessoas
Gestão
em
administração/
gestão de negócios
Estética Aplicada a Saúde do
Homem e da Mulher
Direito Judiciário e Magistratura
do Trabalho*
Direito Processual civil e do
trabalho
Direito Judiciário e Magistratura
do trabalho
Direito
Previdenciário
e
Seguridade social
Gestão
de
Negócios
e
Inteligência Competitiva
Gestão de Financeira, Auditoria
e Controladoria
Fonte: FACIPE, 2017.

Modalidade
Especialização

No de
alunos
18

Ano de
início
2013

Especialização

21

2013

Especialização

41

2013

Especialização

42

2014

Especialização

41

2014

Especialização

69

2015

Especialização

18

2015

Especialização

22

2015

MBA
MBA

11
27

2015
2015

Especialização

31

2015

Especialização

45

2016

Especialização

32

2017

Especialização

27

2017

Especialização

25

2017

Especialização

22

2017

Especialização

25

2017
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2.1.4 Programa de Apoio ao Ensino de Graduação

A Instituição preocupada com a prática pedagógica que é utilizada nas salas
de aula pelos docentes, possui um Programa de Apoio Pedagógico, que é
desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS e pelo
Núcleo de Formação Docente.
O NAPPS é constituído por profissionais com formação em pedagogia e
psicologia para que, junto com os coordenadores, assessorem os professores na fase
de planejamento, capacitações, execução e avaliação, sempre buscando a qualidade
do processo ensino-aprendizagem e atendem os alunos que apresentam problemas
de aprendizagem ou emocionais.
O Núcleo de Formação Docente é responsável por planejar e executar a
formação continuada dos professores e também pela equipe pedagógica do NAPPS.
Os dois Núcleos dão assistência aos professores, que são orientados na
condução de suas disciplinas, avaliando e reavaliando o material didático-pedagógico,
metodologias, recursos, proposta de trabalho, além de orientar a relação professoraluno. Este processo ocorre durante as reuniões pedagógicas, as quais são
conduzidas pelos coordenadores, com participação de profissionais do NAPPS e do
Núcleo de Formação Docente, com o objetivo de discutir e traçar as ações que serão
realizadas pelo curso durante o semestre.
Visando à capacitação do docente, a instituição ainda oferece a Jornada
Pedagógica, que acontece no início de cada semestre letivo, com o objetivo de
preparar e capacitar o professor para a prática docente. O evento é planejado com a
colaboração da Direção Acadêmica, do Núcleo de Formação Docente, NAPPS, dos
coordenadores de cursos e professores que, juntos, sugerem temas que devem ser
discutidos durante o referido evento. A Jornada Pedagógica é composta de palestras,
oficinas, mesas redondas e planejamento dos cursos, que permitem ao docente
discutir questões atualizadas sobre a educação, abordando temas de interesse
acadêmicos.
Ainda com o objetivo de oferecer uma capacitação contínua ao docente, a
FACIPE oferece um Programa de Formação Continuada, cujo objetivo é tratar de
temas de interesse da comunidade acadêmica, através de oficinas, palestras, mesas
redondas que permitam ao docente um aprendizado mais amplo do tema estudado.
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Vale ressaltar que todas as ações pedagógicas desenvolvidas pela Instituição
visam à melhoria da qualidade da formação didático-pedagógica do corpo docente, o
que reflete diretamente sobre o discente. Acredita-se que um professor bem
preparado irá refletir um aprendizado melhor para o aluno, o que acarreta na formação
de um profissional cada vez mais crítico e reflexivo diante da sociedade em constantes
mudanças.
No que diz respeito ao apoio pedagógico ao discente, a FACIPE oferece ações
que buscam acolher e orientar durante todo o período do curso. Para o discente
ingressante, é oferecido pelo NAPPS o Programa de Apoio Pedagógico e Integração
de Calouros – PAPI, onde é feito o acolhimento e apresentação dos departamentos
institucionais, que fazem parte do cotidiano dos discentes, integração esta através de
atividades tanto pedagógicas quanto psicossociais, tendo o discente como principal
elemento para construir e implementar ações que viabilizem o se desenvolvimento
cognitivo e pessoal.
Nesta perspectiva, são desenvolvidas ações, dentre as quais: atendimento
individualizado destinado a discentes com dificuldades de aprendizagem e
relacionamento interpessoal; acompanhamento extraclasse aos que apresentam
dificuldades nos componentes curriculares, mediante esforço personalizado
desenvolvido por professores das diferentes áreas, encaminhamento para
profissionais e serviços especializados, caso seja necessário.
A FACIPE continua viabilizando, por meio do NAPPS, as condições
necessárias ao apoio pedagógico e psicossocial ao discente com transtorno do
espectro autista, conforme o disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
sobre a Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista. Neste
sentido, observadas as peculiaridades da deficiência do discente, ele é inserido no
processo de aprendizagem, assegurando-lhe todas as condições de acessibilidade e
apoio pedagógico através, também, de capacitações para que os docentes auxiliem
no desenvolvimento das competências educacionais e habilidades com igualdade de
condições, o que trará gradativamente, um estímulo à sua inserção no mercado de
trabalho. Vale destacar que outras condições estão também sendo observadas como
casos de dislexias, discalculias, disgrafia, Síndromes de Down entre outras.
O Núcleo de Formação Docente tem oferecido aos professores formações em
relação às Metodologias Ativas, como: Host, Estudo de Caso, Problem Based
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Learning - PBL, Team Basead Learning – TBL, Paper Craft, Socrative, Quiz Show,
Sala de Aula Invertida, Gamefication, entre outras metodologias.
Tem debatido com os professores as dificuldades de ensinar estudantes
adultos com problemas de aprendizagem. E neste momento inicia os trabalhos em
formar os docentes a utilização da ferramenta Google for Education para utilizar o
programa em sala de aula com os discentes, propondo atividades em parceria com o
Google. A equipe do Núcleo de Inovação está sempre à disposição do professor da
FACIPE para tirar dúvidas durante a semana nas Unidades.

2.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Projeto Desenvolvimento Institucional é o documento que manifesta o ideal
de educação, que registra o processo de construção da identidade institucional e que
dá suporte para a avaliação das ações educativas programadas pela instituição. Este
documento tem por finalidade apresentar a proposta de trabalho FACIPE bem como
suas intencionalidades transformadoras para os próximos anos. Sua construção tem
como referência a Constituição Federal do Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional na Lei nº 9.394/1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação.

2.2.1 Interação e integração entre as instâncias acadêmicas, administrativas e
pedagógicas

Numa instituição de Ensino Superior é importante que a organização dos
espaços administrativos e Pedagógicos dialogue entre si para que a IES possa
oferecer um serviço de qualidade ao estudante, com rapidez e eficácia. É importante
também ressaltar que todas as áreas devem ter bem claras suas atribuições, para que
tenham autonomia e eficiência no trabalho no qual se propõem dentro das instâncias
acadêmicas. Assim é importante iniciar a explanação com a organização didática
pedagógica.
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2.2.1.1 Organização Didático-Pedagógica

A Organização Didático-Pedagógica, constituída de aspectos essenciais do
desempenho institucional na prestação de serviços educacionais, é delineada nos
projetos pedagógicos dos cursos onde claramente se definem:
a) perfil do egresso;
b) conteúdos;
c) princípios metodológicos;
d) avaliação do conhecimento;
e) práticas pedagógicas inovadoras;
f) práticas profissionais;

2.2.1.2 Perfil do Egresso

As estratégias metodológicas dos projetos pedagógicos conduzem a uma
formação profissional que prepara o egresso para o mundo do trabalho, de modo a
contribuir com as mudanças sociais. Cada curso desenha em seu projeto pedagógico
o perfil do profissional que pretende formar, preservando, sempre, nessa formação, o
compromisso institucional com a cidadania, com os valores éticos, culturais, sociais e
profissionais e com o desenvolvimento sustentável do Estado, da Região e do País.
Para assegurar a eficácia desses procedimentos acadêmico-pedagógicos, o curso
realiza, permanentemente, a atualização de seu projeto pedagógico, cuidando para
que o perfil do egresso efetivamente suscite o interesse pela continuidade dos estudos
e da aprendizagem.

2.2.1.3 Seleção de Conteúdos

Os conteúdos dos projetos pedagógicos são planejados em consonância com
a missão institucional e com a integração do ensino à pesquisa e à extensão, de modo
a formar profissionais diferenciados para atender às exigências do mercado
profissional. A seleção de conteúdos tem propiciado o aprimoramento do ensino
através da redefinição de metodologias de ensino e de avaliação da aprendizagem,
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bem como a criação de oportunidades para a realização de atividades
complementares.

2.2.1.4 Princípios Metodológicos

Na elaboração e na atualização dos projetos pedagógicos de cursos observase, como princípio, a coerência com as diretrizes curriculares do MEC. Essa coerência
assegura o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem de forma
integrada – ensino, pesquisa e extensão – e que utiliza metodologias diversificadas
para estimular a aprendizagem e a melhoria do desempenho do estudante, como por
exemplo, as Metodologias Ativas. Como suporte à realização dessa proposta
curricular, o Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico – NAPPS oferece orientação e
acompanhamento didático-pedagógico aos docentes, em cada curso, de modo a lhes
proporcionar uma sistemática orientação didático-pedagógica em suas atividades.

2.2.1.5 Processo de Avaliação do Conhecimento

O sistema de avaliação proposto na Faculdade, que compõe o Regimento
Interno, “visa à aferição do desempenho do estudante ocorre de forma continuada e
processual, oportunizando alcançar o resultado esperado, conforme definido no
projeto pedagógico do curso”. Considerando-se a programação de cada disciplina –
conteúdos ministrados, as atividades acadêmicas, as habilidades desenvolvidas e as
competências requeridas do estudante –, e incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento, é que será conduzido o sistema avaliativo. As formas do
aproveitamento consistem em instrumento ou processo utilizado, a critério do
professor, para aferir conhecimento ou habilidade do estudante, na forma de prova,
teste, trabalho teórico ou prático, projeto, experiências laboratoriais, vivências em
estágio, visitas técnicas e trabalhos de conclusão de curso.

2.2.1.6 Práticas Pedagógicas Inovadoras

A atualização sistemática dos projetos pedagógicos, realizada de modo
participativo com os docentes, tem permitido a adoção de algumas práticas
inovadoras, especialmente relacionadas à integração do ensino com a pesquisa e a
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extensão. A inserção de atividades de pesquisa e de extensão nos planos de ensino
das disciplinas tornou mais clara à percepção dessa integração junto aos alunos e
possibilitou aos professores uma maior facilidade para o trabalho, em conjunto, de
integração das atividades acadêmicas, como, por exemplo, a produção de trabalhos,
experiências em laboratório, atividades complementares e o trabalho de conclusão de
curso em forma de projetos integradores ou monografias. Os cursos da FACIPE têm
a sua estruturação referenciada pela legislação estabelecida para o ensino superior
brasileiro e normativo do Conselho Nacional de Educação (CNE), levando-se em
conta as peculiaridades nacionais e locais e suas relações com o contexto
internacional, com destaque para a necessidade de que sejam atendidas demandas
sociais postas para a faculdade, no seu conjunto, e para cada curso, em particular,
nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. Nesse sentido, e do ponto de vista
diretivo e normativo da faculdade, assinalam-se, além do Regimento:

a) Políticas e princípios contidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI)
e retomados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
b) Estratégias e metas previstas nesse PDI, especialmente as que se
referem

aos

aspectos

didático-pedagógicos

da

organização

e

funcionamento dos cursos;
c) Diretrizes e orientações para o desenvolvimento dos projetos
pedagógicos de cursos (PPCs).

Destacam-se, nesses referenciais, princípios como o da interdisciplinaridade,
compreendida como movimento intelectual e atitudinal que promove articulações,
aproximações e complementações entre conteúdos afins, numa mesma área do
conhecimento, ou de outras áreas, considerando a tendência de esgarçamento dos
limites entre saberes específicos postos pelo avanço da ciência, da técnica e da
tecnologia.
As Práticas Integradoras, componentes curriculares previstas nos cursos de
graduação, são oferta de disciplinas comuns que ilustram formas de implementação
da interdisciplinaridade, assim como o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de
extensão que, a partir de um mesmo objeto, requer olhares diferenciados vindos de
mais de uma disciplina.
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A estruturação e organização das instalações físicas também apresentam
condições de dar forma à interdisciplinaridade. A esse princípio encontra-se
interligado o da integração entre teoria e prática, também indicadas no PPI, e
materializadas, por exemplo:
•

Nos procedimentos de ensino adotados pelos docentes e que pressupõem o
uso de laboratórios e de ambientes específicos.

•

Realização de estágios supervisionados obrigatórios e não obrigatórios.

•

Prestação de serviços à comunidade nas atividades de pesquisa e extensão.

Assinala-se ainda a flexibilização curricular, possibilitada pelas atividades
complementares; certificações extracurriculares; na oferta de disciplinas optativas.
A contextualização apresenta-se como um princípio síntese, a medida em que
requer que o aluno vivencie situações pedagógicas de efetivo contato com realidades
profissionais (ambientes, atividades, instrumentos, técnicas, tecnologias, pessoas...),
o que significa a necessidade de ações interdisciplinares e de colocação dos
conteúdos em seus fundamentos conceituais e práticos, por meio de atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Sob essa matriz, a organização didático-pedagógica da
FACIPE, explicitada nos projetos pedagógicos de cursos, vem sendo continuamente
aperfeiçoada, viabilizando-se estratégias previstas no PDI, como a que aponta para a
efetivação das políticas de ensino, em alto nível de qualidade em todos os níveis, de
forma a acompanhar gradualmente as mudanças ocorridas na tecnologia e na
sociedade. A primeira institui nas graduações, entre outros elementos, a formação. A
segunda dá continuidade à reforma contínua, redimensionando essa formação, mas
vai além, ao introduzir novos elementos no desenho dos cursos (com destaque para
as disciplinas optativas), e ao reorganizar a duração e as cargas horárias mínimas dos
cursos, de modo atender a dispositivos do Conselho Nacional de Educação
pertinentes a essa matéria, como os Pareceres CNE/CES n. 8/2007 e n. 213/2008;
Resoluções CNE/ CES n. 2/2007 e n. 4/2009. Os ciclos de formação são três:
•

Geral e humanístico, comportando uma base de conhecimentos necessários à
educação continuada e à apreensão de conceitos iniciais que circundam o
exercício do futuro profissional.
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•

Básico profissionalizante, contendo as disciplinas que irão compor a base para
a compreensão do objeto da profissão.

•

Profissionalizante, que compreende estudos específicos e mais verticalizados,
consolidando-se, nessa etapa, o processo de formação em nível de graduação.

Cada ciclo guarda relação com os demais e, a partir da reforma curricular 2010,
passa a conter blocos de conhecimentos e disciplinas. Os blocos agrupam estudos
teórico-metodológicos que apresentam uma base conceitual comum ou de
aproximação entre seus elementos constitutivos, sendo organizados por cada
instituição escolar. As disciplinas representam recortes dos blocos de conhecimento,
delimitando-se campos de teorias e práticas em um nível particular. As disciplinas
estão classificadas como obrigatórias – definidas nos níveis institucional e dos cursos
– e optativas.

Disciplinas obrigatórias:
•

Institucionais: integram as estruturas curriculares e situam-se no ciclo de
formação geral e humanística.

•

De cada curso: selecionadas conforme exigências das respectivas diretrizes
curriculares nacionais, da sua relevância para a construção do perfil
profissional do egresso e atingimento dos objetivos de uma dada graduação.
Podem estar localizadas nos três ciclos de formação.

Disciplinas optativas:
•

Ofertadas para os cursos de graduação.

•

As institucionais (como Estudo da Realidade Brasileira e Homem e Sociedade)
compreendem conteúdos voltados para a formação geral e crítica do aluno, e
o seu tratamento metodológico deve promover articulações com a realidade de
cada profissão.

•

Os cursos focalizam conteúdos focados nas profissões situadas em
determinada área do conhecimento, propondo-se a fortalecer a visão de
intercomplementaridade dessa mesma área.
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2.2.1.7 Políticas de Estágio e Atividades Complementares

As atividades pré-profissionais são realizadas através do estágio e das
atividades complementares, que, segundo a avaliação, têm contribuído para fortalecer
a relação entre a realidade profissional e os conhecimentos estudados no curso.
Essas atividades estão sendo desenvolvidas em todos os cursos, com apoio de
professores, como relevante momento da formação profissional, por se tratar de uma
metodologia que propicia o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes
ao campo profissional de formação. As principais atividades profissionais
desenvolvidas são:
•

Estágio curricular supervisionado.

•

Prática jurídica.

•

Trabalho de conclusão de curso.

•

Clínicas-escola.

•

Monitoria.

2.2.2 Aspectos para o desenvolvimento institucional e a efetividade acadêmica
e pedagógica

A Avaliação Institucional tem como foco proporcionar melhoria da qualidade
acadêmica. A interface e a articulação entre a avaliação, o planejamento e a
informação institucional existente na FACIPE propiciam diversos benefícios que
seriam difíceis de serem alcançados, caso essas atividades fossem gerenciados
isoladamente. Essa interdependência propicia, por exemplo, o desencadeamento de
ações a partir dos resultados dos processos avaliativos e é imprescindível para que
essas ações alcancem os seus objetivos finalísticos relacionados à melhoria da
qualidade acadêmica institucional.
Ao considerar a Lei 10.861/2004 do SINAES e seus desdobramentos, o Projeto
de Avaliação Institucional Contínua (PAIC) implantado na FACIPE visa identificar o
significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos
e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais com a periodicidade
de três anos, compondo um ciclo avaliativo completo. O Projeto de Avaliação da
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FACIPE tem como princípios norteadores: ética, visão global, integração,
participação, continuidade, responsabilidade social e compromisso formativo.
O PAIC tem como objetivo geral elevar a qualidade das atividades acadêmicas
e de gestão da FACIPE, considerando os seguintes objetivos específicos: diagnosticar
a conjuntura institucional, subsidiar a gestão no planejamento e redirecionamento das
ações, subsidiar a Instituição perante os procedimentos regulatórios, promover o
desenvolvimento de uma cultura de avaliação, e consolidar o compromisso social da
FACIPE. Para atingir seus objetivos, a avaliação dispõe de instrumentos diversificados
e de processos compostos por conjuntos de rotinas que ocorrem dentro do ciclo
avaliativo trienal, envolvendo os atores institucionais e suas percepções sobre o
ambiente universitário e suas diferentes dimensões. Os componentes dos processos
agem uns sobre os outros, eventualmente, afetando os demais, com caráter
interdependente. A avaliação institucional perpassa os âmbitos interno e externo,
tendo em vista que a integração da avaliação interna e externa apresentam-se como
uma inovação na avaliação pois amplia o olhar da instituição sobre si mesma, sobre
seus aspectos macro e microinstitucionais.
Os processos de autoavaliação originados de avaliações externas abrangem:
análise dos relatórios-síntese do Enade de cursos de graduação; análise dos
relatórios de avaliação in loco de cursos de graduação; análise dos indicadores do
Inep/MEC. Os dados e as informações resultantes dos processos avaliativos devem
ser analisados e apropriados pela comunidade acadêmica, culminando no
planejamento e na execução das ações. O objetivo geral da avaliação e do
planejamento institucional, conjugados, é fomentar a gestão da Instituição ao fornecer
elementos essenciais para a tomada de decisões dos dirigentes da faculdade em
todas as instâncias e níveis da administração.
Para tanto, a organização e a sistematização dos processos de avaliação,
planejamento e informação possibilitam o acompanhamento do desenvolvimento
institucional. A articulação entre avaliação e planejamento institucional dá-se a partir
da preocupação de direcionar a avaliação institucional na perspectiva de produzir
diagnósticos para subsidiar os processos de planejamento da FACIPE, o que deve
fazer parte do cotidiano das atividades do universo acadêmico. A interdependência é
inevitável. Ou seja, todo o material gerado por esses processos deve ser revertido em
ações para proporcionar melhoria da qualidade acadêmica. O autoconhecimento
institucional, adquirido durante os processos, incluem os seguintes elementos que
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fazem parte dos relatórios avaliativos: síntese histórica dos resultados dos processos
internos e externos da IES, bem como, do planejamento de ações acadêmicoadministrativas decorrentes dos resultados das avaliações e, ainda, um relato do
desenvolvimento institucional derivado do acompanhamento sistemático do PDI, onde
serão identificadas as situações das ações, metas e objetivos propostos neste
documento.
Em especial podemos citar a Avaliação Nominal Docente e da Gestão
Acadêmica, que realiza uma análise individual da qualidade acadêmica e de como os
docentes apresentam-se mais ou menos preparados para realizar suas atividades,
podendo gerar dados essenciais para a escolha de novos treinamentos e
capacitações.

2.2.3 Revisão dos atos normativos da instituição

O poder de regulamentar os atos normativos é uma prerrogativa conferida à
Administração Geral da FACIPE, também de editar atos gerais para complementar as
normas jurídicas e possibilitar sua efetiva aplicação. O regulamento de uma norma
jurídica deve completá-la e desenvolver seus princípios, sem, contudo, exorbitar ou
contrariar seus preceitos.

Anulação de atos administrativos normativos

É a extinção do ato administrativo, com efeito retroativo, por razões de
ilegalidade e ilegitimidade. Tal extinção se dá quando há desconformidade do ato com
as normas e princípios que o regem ou quando o ato for praticado por agente
incompetente. Nesse caso, a administração procede à declaração de nulidade do ato
diretamente ou por provocação. Caso a administração se abstenha, pode o
interessado requerer análise a Direção Geral, que examinará o ato apenas sob o
aspecto da legalidade. A ilegalidade refere-se ao desrespeito ou afronta aos requisitos
vinculados do ato administrativo, com o desvio ou o excesso de poder, o desvio de
finalidade e a inobservância das normas e dos princípios gerais do Direito.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos contados da data em que
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foram praticados, salvo comprovada má-fé, conforme o art. 54 da Lei nº 9.874, de 29
de janeiro de 1999. Não se devem confundir os conceitos de anulação e de revogação.

Revogação e retificação de atos administrativos normativos
•

Revogação

Os atos normativos na FACIPE passam por revogação (extinção do ato
administrativo ou de seus efeitos por outro ato administrativo), quando em razão de
conveniência e oportunidade, respeitando os efeitos precedentes. Assim sendo, a
regra é a permanência do ato, que começa a valer indefinidamente até que outro o
revogue. A data da cessação de um novo ato não é necessariamente a data da
publicação do ato que o revoga, mas a data em que o ato revogador começa a valer.
•

Retificação

A Retificação dos atos normativos da FACIPE compreende a correção de atos
administrativos para sanar omissão, equívoco ou erro manifesto de fácil verificação.
Cabe a Direção Geral a autoridade de corrigir falhas, erros ou omissões nos textos
das normas administrativas anteriormente publicadas, mediante a republicação do
texto completo da norma com as partes retificadas.
•

Propositura

As propostas para a elaboração de atos normativos no âmbito da FACIPE serão
encaminhadas Direção Geral, por meio eletrônico, acompanhadas de justificação, de
que constam:
•

A fundamentação sobre a edição do ato normativo;

•

As razões de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para disciplinar
a matéria;

•

A identificação das normas que serão afetadas ou revogadas pela proposta;

•

A indicação da existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta
demandar despesas.
•

Publicação
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Os atos administrativos somente têm validade e produzem efeitos após a sua
devida publicação no respectivo meio oficial; e são amplamente divulgados visando a
sua fiel observância.

Publicação no Boletim Administrativo da FACIPE

O Boletim Administrativo da FACIPE é o meio oficial de divulgação das matérias
relacionadas à administração de pessoal da instituição, ressalvados os casos em que
a exigência de publicação em outro meio oficial decorra de lei. A FACIPE compõe-se
de duas seções.

Seção I

Disponibilizada na intranet, destina-se à publicação de atos administrativos de
caráter individual concernente à:
•

vida funcional dos servidores, tais como: elogio, homenagens, agradecimentos,
concessão de vantagens, direitos, indenizações ou gratificações e férias;
designação para viagem no país, movimentação interna, progressão horizontal e
vertical; concessão de medalhas, condecorações, comendas e títulos honoríficos,
exceto se efetuados por lei ou decreto; resultado de avaliação de desempenho
para fins de promoção por mérito ou antiguidade; substituição para função de
confiança; designação de grupos de trabalho; designação de comissão;
movimentação interna de pessoal;

•

penalidades disciplinares.

Seção II

Disponibilizada na internet, destina-se à publicação de atos administrativos
normativos, de caráter geral, inclusive:
•

Atos de delegação e sua revogação;

•

Modelos de requerimentos, formulários, carteiras e outros documentos;
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•

Manifestações da FACIPE que versem sobre matéria de interesse coletivo e
sejam aprovadas pela autoridade competente para deliberar sobre a matéria,
mediante indicação formal do Diretor-Geral com essa finalidade;

•

Decisões do Conselho da FACIPE;

•

Atas e relatórios de comissões e grupos de trabalho da FACIPE;

•

Demais atos administrativos de caráter interno.

•

São transcritos na seção II da FACIPE: regulamentos, resoluções, ordens de
serviço e instruções que interessem à administração de pessoal da FACIPE;
editais e avisos relativos a assuntos de pessoal; os atos e fatos relacionados
com a administração de pessoal encaminhados à publicação.

2.2.4 Políticas institucionais de ensino de graduação, ensino de pósgraduação, de pesquisa, de extensão
Para atendimento a sua missão de “Inspirar pessoas a ampliar horizontes...”, a
FACIPE reforça seus princípios pedagógicos adotados nas seguintes perspectivas:
•

Ensino como processo de socialização e produção coletiva do conhecimento;

•

Pesquisa/práticas investigativas como construção e produção científica e da
tecnologia;

•

Extensão como processo de interação com a comunidade, a partir de ações
contextualizadas da aprendizagem e cumprimento da função social da
Instituição.

Sendo assim, para dar sequência ao seu planejamento institucional nas
próximas seções desses documentos serão descritas políticas acadêmicas e de
polícias de gestão que direcionam as ações da FACIPE.

2.2.4.1 Políticas de Ensino da Graduação

As políticas e diretrizes do ensino de graduação fundamentam-se de forma a
atingir o perfil almejado para o egresso da Instituição, alicerçando-se no estímulo ao
pensamento crítico e reflexivo e em metodologias participativas, que contribuam para
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a articulação dos saberes e de sua aplicabilidade aos contextos éticos, social,
ambiental, político, econômico, cultural e tecnológico. Tal posicionamento assumido
pela IES encontra respaldo em uma ação educacional que busca o constante fomento
à interação ensino, pesquisa/práticas investigativas e extensão, bem como da
inserção regional.
A FACIPE propõe uma educação capaz da promoção de situações de ensino
e aprendizagem com foco na construção de conhecimentos e no desenvolvimento de
habilidades e competências. Nessa perspectiva, incorpora, na realização das
situações de ensino e vivências acadêmicas, abordagens que proporciona:
•

O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado;

•

A busca da unidade entre teoria e prática;

•

A integração entre ensino, pesquisa e extensão;

•

A interdisciplinaridade;

•

A construção permanente da qualidade de ensino.

A política de ensino da FACIPE se fundamenta em um processo educativo que
favorece o desenvolvimento de profissionais capacitados para atenderem às
necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com
competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas
de atuação. São princípios básicos dessa política:
•

Formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;

•

Cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne à
oferta de cursos e programas para a formação e qualificação profissional;

•

Valorização dos princípios éticos;

•

Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior medida
possível de autonomia na sua formação acadêmica;

Os estágios extra-curriculares apresentam uma formação complementar que
permite ao aluno a expansão de saberes além daqueles concebidos durante a sua
formação acadêmica, ampliando as habilidades e concede a oportunidade do
conhecimento de outras áreas de atuação profissional.
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•

Atualização

permanente

dos

projetos

pedagógicos,

levando-se

em

consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais, a dinâmica dos perfis
profissiográficos dos cursos ofertados, e as demandas da região onde a
Instituição está inserida.

2.2.4.2 Políticas de Ensino para a Pós-Graduação

A pós-graduação na Instituição, considerando os pressupostos deste Projeto
Pedagógico Institucional, deve orientar-se para privilegiar propostas que vislumbrem
a interação graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, norteando-se pelo
pluralismo de ideias, que é sua identidade, e currículos que se organizam de forma
flexível, propiciando vínculos entre áreas afins, privilegiando o atendimento prioritário
de áreas que contribua com o desenvolvimento regional. Para as modalidades de pósgraduação lato e stricto sensu elegem-se as seguintes políticas:
•

Estar em consonância com a missão institucional e vínculos com a educação
loco-regional e atender a demandas dos egressos e desenvolvimento regional
sustentável.

•

Respeitar a identidade e as características da IES, sem deixar de considerar
cada uma de suas unidades, em sua inserção local.

•

A pós-graduação, tanto no nível lato, como stricto sensu, deve ser um locus
privilegiado de geração, desenvolvimento e disseminação da pesquisa.

•

Implantar e consolidar a prática de intercâmbio, por meio de convênio de
parceria, com universidades estrangeiras, de forma a propiciar o intercâmbio
de ideias e a produção conjunta de pesquisa.

•

Investir em corpo docente com titulação e regime de trabalho adequados ao
pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

•

Implementar e dinamizar grupos de pesquisa na pós-graduação lato-sensu.

•

Consolidar o grupo de pesquisa voltado à implementação da pós-graduação
stricto sensu, de forma a propiciar a implantação do primeiro curso de
mestrado, na FACIPE.
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•

Fomentar a publicação de docentes e discentes, investindo em eventos
científicos e na criação de periódicos da própria Instituição.

Em consonância com estas políticas expressas para a pós-graduação,
estabelecem-se as seguintes diretrizes para este nível de ensino:
•

Atendimento prioritário de demandas relevantes para o desenvolvimento
humano e socioeconômico da região e que se voltam à educação continuada
dos egressos da IES.

•

Oferta de cursos que venha a contribuir com o desenvolvimento de novos
setores de atuação profissional, estratégicos para o crescimento regional, de
modo a propiciar o redirecionamento da atuação do profissional e a
consequente melhoria dos níveis de empregabilidade.

•

Vinculação da oferta a linhas de pesquisa prioritários para o desenvolvimento
regional sustentável.

•

Prover os conhecimentos, que permitam aos participantes tomar decisões, com
base em indicadores e de participar ativamente na formulação de pesquisa,
estratégica, planejamento, implementação e controle de ações inovadoras em
seu ambiente de trabalho.
Na Pós-graduação Stricto Sensu - Aspectos Metodológicos e Práticas

Acadêmicas, o Núcleo Interdisciplinar de Pós-graduação da FACIPE- NUFA – Stricto
Sensu, foi fundado em julho de 2016, formado por treze doutores (as) de diferentes
áreas do conhecimento. A partir desta data os componentes do NUFA tem
desenvolvido uma dinâmica de estudos, pesquisas e produção acadêmica constante,
além de também promoverem eventos científicos. São interligados à política
institucional da FACIPE para a Pós-Graduação, o que regem os cursos stricto sensu:
•

O compromisso com a formação de recursos humanos altamente qualificados
nos níveis de mestrado (acadêmico), capacitando-os para atuação na
docência, na pesquisa e no desenvolvimento de estratégias inovadoras que
beneficiem a sociedade por meio do conhecimento científico, artístico e
tecnológico.
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•

A integração entre os programas de diferentes áreas (interdisciplinaridade) e
de diferentes instituições, no Brasil e no exterior (cooperação institucional e
internacionalização), ampliando o potencial de pesquisa do corpo discente e
docente.

•

A cooperação entre os cursos de graduação e pós-graduação da FACIPE nas
diferentes áreas do conhecimento, entendendo que a existência da pósgraduação consolida a graduação, ação essa que incide, por sua vez, na
ampliação de demanda qualificada para os processos seletivos e corrobora a
permanência nos cursos de mestrado e doutorado.

•

A inserção regional contínua por meio do desenvolvimento de ações que
permitam resolver os problemas da sociedade, sem perder de vista as
concepções da ciência em escala mundial e utilizando-as para que as ações
regionais sejam as mais efetivas possíveis.

•

A atuação e a inserção acadêmica dos docentes, conforme objetivos e metas
dos planos de desenvolvimento institucional das IES do País, reconhecendo
que a pós-graduação é o principal espaço indutor das atividades de pesquisa
e inovação tecnológica na FACIPE.

•

Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu devem desenvolver suas
atividades acadêmicas e científicas em uma ou mais áreas do conhecimento e
devem

ser

recomendados

pelos

órgãos

federais

competente

de

acompanhamento e avaliação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior ‒ CAPES, nos níveis de mestrado e doutorado.

Os Programas possuem os seguintes aspectos comuns:
•

Coordenadoria colegiada.

•

Possibilidade de constituição de uma comissão administrativa, com atribuições
e composição definidas no Regulamento Específico do Programa.

•

Comissão de bolsas e acompanhamento discente, com representação dos
alunos.

•

Ingresso mediante processo de seleção.
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•

Possibilidade de admissão direta ao curso de doutorado, bem como mudança
de nível, conforme legislação vigente na CAPES e Regulamento Específico do
Programa.

•

Duração mínima de dezoito (18) meses e máxima de vinte e quatro (24) meses
para os cursos de mestrados; mínima de dezoito (18) meses e máxima de trinta
(30) meses para mestrados profissionais; e mínima de vinte e quatro (24) e
máxima de quarenta e oito (48) meses para o doutorado, admitindo-se, em
caso de excepcionalidade, que a defesa nos cursos possa se dar em menor
tempo, a critério das Coordenadorias dos Programas.

•

Estrutura curricular que pode ser organizada em disciplinas, atividades de
pesquisa e atividades complementares, todas com cômputo de créditos.

•

Avaliação do aproveitamento acadêmico.

•

Definição de professor orientador para cada aluno.

•

Exame de qualificação obrigatório para mestrado e doutorado.

•

Exigência de suficiência em língua estrangeira para o aluno, conforme previsão
no Regulamento Específico e no Edital de Processo Seletivo.

•

Defesa pública do produto final, entendendo-se por produto final a tese, nos
cursos de doutorado, e a dissertação, nos cursos de mestrado, admitindo-se,
mediante definição no Regulamento Específico, que a dissertação possa ser
substituída por outro tipo de produto, exclusivamente no caso de mestrados
profissionais;

•

Exigência do título de doutor para os membros do corpo docente dos cursos de
mestrado e doutorado, admitindo-se, excepcionalmente, a participação de
mestres nos cursos de mestrado profissional, desde que de reconhecida
competência científica no campo específico e pelo Núcleo de Pós-Graduação
– FACIPE.

Algumas ações desenvolvidas pelo NUFA gestão 2016/17:
•

Participação dos Membros do NUFA na revista Razão y Palavra – Publicação
Dossiê com a temática do Mestrado – Sociedade, Cidadania e Inclusão Social.

•

Participação como palestrantes, ouvintes e apresentação de trabalhos em
congressos Internacionais, Nacionais, regionais e locais.
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•

Sediamos eventos Científicos: Fórum de Interdisciplinaridade, Fórum de
Bioética, XVIII Conferência Brasileira de Folkcomunicação, realizada no mês
de maio, em Recife-PE, I Simpósio Internacional de Patologia Oral e
Maxilofacial. Maio/2017.

•

No Folckcomunicação tivemos participação em Grupos de Trabalho,
organização do evento e comissão científica. Março/2017.

•

Participamos como comissão científica do SEMPEX/2016.

•

Participação também nos congressos: II Encontro Humanístico Multidisciplinar
e I Congresso Latino-Americano de Estudos Humanísticos Multidisciplinares,
como coordenação de GT e apresentação de trabalhos. Nov/2016.

•

Participação e apresentação de trabalhos no VI Colóquio de Estudos sobre
Homens e Masculinidades Abril/2017.

•

Os professores do NUFA também estão orientando os alunos da graduação
nos Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Iniciação Científica e Extensão.

A Pós-Graduação Lato Sensu na FACIPE compreende os cursos de
especialização profissional e observando os seguintes princípios acadêmicos:
•

A qualidade do ensino, da investigação científica e tecnológica e da produção
artística.

•

A flexibilidade curricular que conduza ao aprimoramento mais amplo nas áreas
de conhecimento.

•

O comprometimento da pesquisa com a realidade regional e nacional.

•

A utilização da bibliografia referente à área de conhecimento.

•

A identificação e discussão dos problemas da área de estudo, bem como sua
interação com áreas afins.

•

O desenvolvimento da capacidade de análise e de crítica.

Os cursos de especialização são oferecidos na modalidade presencial. No que
se refere à estrutura curricular na Pós-Graduação Lato Sensu da FACIPE, cabe
mencionar os seguintes aspectos:
•

Os cursos de especialização têm duração mínima de trezentas e sessenta
(360) horas, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem
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assistência docente e o destinado à elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso.
•

Preferencialmente, os cursos de especialização deverão destinar, no mínimo,
sessenta (60) horas de sua carga horária global a disciplina(s) de conteúdo
didático pedagógico, devendo o restante ser dedicado ao conteúdo específico
do curso.

•

Durante o curso, são exigidos, além dos trabalhos e/ou avaliações pertinentes,
o trabalho final.

•

Os cursos de especialização serão ministrados no prazo máximo de dois anos
independente da carga horária total, salvo em situações extraordinárias.

•

Têm direito ao certificado dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu os alunos
que: obtiverem frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga
horária de cada disciplina, salvo os casos em que legislação específica
determinar outra porcentagem; obtiverem aproveitamento, em cada disciplina,
aferido em processo formal de avaliação, equivalente a no mínimo setenta por
cento (70%). Em seu conjunto, como já indicado, a Pós-Graduação, Stricto e
Lato Sensu, volta-se para a formação de recursos humanos altamente
qualificados. Desse modo, o acompanhamento das atividades acadêmicas é
essencial, o que se efetiva por meio dos procedimentos descritos. Por fim,
esses últimos servem para que a rotina acadêmica dos cursos e programas
alinhe-se às políticas institucionais da FACIPE.

2.2.4.3 Políticas de Extensão

Na FACIPE, as atividades extensionistas estabelecem uma relação
positivamente transformadora entre a Instituição e a sociedade. Por meio da extensão,
os conhecimentos, de que a IES é detentora, são colocados à serviço da sociedade,
recebendo, desta, novos conhecimentos, o que socializa e democratiza o saber, em
uma mão dupla. Ainda, a formação do discente se consolida pela relação ensino e
extensão, ou mesmo a extensão em sua articulação com a investigação, o que
proporciona aos discentes, experiências profissionais e cidadania, contribuindo para
uma formação humanística e socialmente responsável.
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Assim posto, as atividades de extensão são planejadas, estruturadas e
executadas de forma a oportunizar a socialização, integração e democratização dos
conhecimentos, nos diversos cursos e áreas, oportunizando a aplicação do
conhecimento, por meio da troca de experiências com a comunidade.
A partir do perfil delineado, a FACIPE elege para a extensão as seguintes
políticas:
•

Ampliação e manutenção de programas de extensão, articulados com o ensino
e a investigação, desenvolvidos sob a forma de atividades permanentes,
garantindo a disponibilidade de atividades à população de baixa renda, em
especial para as comunidades circunvizinhas das unidades, reafirmando assim
o compromisso com uma educação inclusiva, com o desenvolvimento regional
e com uma formação humanística e crítica.

•

A extensão deve se estruturar na IES na forma de programas, projetos, cursos,
eventos e serviços, na perspectiva do desenvolvimento humano e socialmente
sustentável.

•

A extensão deve considerar uma formação voltada ao exercício da cidadania e
às experiências para o trabalho, tendo em vista a ética e a responsabilidade
social.

•

A extensão deve se constituir em processo ensino aprendizagem,
considerando a aplicabilidade do conhecimento; a reflexão crítica acerca do
fazer pedagógico; o envolvimento de toda a comunidade acadêmica; o impacto
na comunidade beneficiada; a interação com empresas e órgãos, de forma a
efetuar ação cooperativa, em prol da sociedade.

•

Criar mecanismos de avaliação das atividades extensionistas.

Assim posto, a Instituição elenca as seguintes diretrizes para as políticas de
extensão:
•

Institucionalizar a extensão como atividade permanente na IES.

•

Estruturar a extensão a partir de programas e projetos por eixos temáticos
norteadores: Artes e Cultura; Empreendedorismo e Tecnologia; Inclusão,
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Saúde e Cidadania; Educação Socioambiental e Desenvolvimento Sustentável
(Programa Conduta Consciente).
•

Considerar, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, as atividades de extensão
e promovê-las em todos os cursos de graduação da IES.

•

Articular as atividades de extensão ao ensino e à investigação.

•

Propiciar, por meio da extensão, ações interdisciplinares e transversais do
conhecimento.

•

Inserir no rol de atividades complementares à formação, a participação em
programas e projetos de extensão.

O processo de operacionalização da extensão na FACIPE ocorre por meio de
edital, anual. Também na Instituição as atividades extensionistas contam com duas
modalidades de participação do discente: bolsas e voluntária. A concessão de bolsas
efetiva-se por meio de processo seletivo. Tanto o discente bolsista, quanto o
voluntário, devem apresentar relatório das atividades.

2.2.4.4 Políticas de pesquisa/práticas investigativas

As políticas de pesquisa/práticas investigativas ocorrem no âmbito da FACIPE,
fundamentando-se na compreensão de que o conhecimento acadêmico não deve ficar
isolado, mas caminhar de modo integrado às demandas da comunidade. Nos cursos
de graduação, assume relevância o ensino que tem nas práticas investigativas um
elemento decisivo para a aprendizagem, sendo a compreensão do conhecimento
científico e a sua forma de disseminação uma das etapas do processo ensino
aprendizagem, envolvendo a leitura e a produção de textos acadêmicos. Ainda, nos
cursos de graduação assume relevância a iniciação científica, como proposta de
consolidação de uma formação voltada à educação continuada.
Na pós-graduação, a pesquisa assume o foco da busca de solução de
problemas, principalmente aqueles voltados ao desenvolvimento regional. Também,
na pós-graduação é de relevância os grupos de pesquisa, como uma forma de
consolidação da pesquisa, visando à produção e disseminação do conhecimento
científico, socialmente relevante. Por estes perfil e pressupostos, elencam-se as
seguintes políticas para a pesquisa/práticas investigativas na FACIPE:
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•

Produzir ciência de forma comprometida com a qualidade do ensino de
graduação, pós-graduação e extensão.

•

Inserir na graduação atividades pedagógicas, que têm em vista as práticas de
investigação, propiciando aos discentes refletir sobre a produção científica em
seu vínculo com a realidade.

•

Implementar e consolidar a pesquisa na Instituição, considerando a articulação
entre a graduação e a pós-graduação.

•

Implementar

e

consolidar

linhas

de

pesquisa

prioritárias

para

o

desenvolvimento regional sustentável.
•

Ampliar a oferta de bolsas de iniciação científica para a graduação.

•

Estabelecer intercâmbio e parceria com instituições universitárias e de
pesquisa e com outros órgãos públicos, a fim de potencializar os recursos
destinados à pesquisa.

•

Estabelecer parcerias com órgãos e instituições públicas e privadas, tendo em
vista contribuir com os Sistemas Produtivos e de Inovação regional, a fim de
contribuir com o desenvolvimento regional.

•

Implementar um programa de apoio à disseminação do conhecimento,
compreendendo: a capacitação de docentes e discentes para atuar em
pesquisa e iniciação científica, a participação em eventos científicos nacionais
e internacionais; a criação de uma política de publicação, envolvendo a
graduação e a pós-graduação, por meio da criação de periódicos da própria
Instituição.

•

Buscar, por diversos mecanismos, apoio externo para o financiamento da
pesquisa na FACIPE.

Em conformidade com as políticas estabelecidas para a pesquisa/práticas
investigativas, propõem-se as seguintes diretrizes para estas atividades na FACIPE:
•

Incorporar atividades de leitura e de produção de textos científicos nas
atividades de ensino.

•

Definir linhas de pesquisa para a pós-graduação, sendo prioritárias as que se
voltam ao desenvolvimento regional sustentável.
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•

Consolidar a iniciação científica no âmbito de todos os cursos de graduação da
IES.

•

Promover a iniciação científica por meio do Programa de Bolsas de Iniciação
Científica - PROBIC e Programa Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC.

•

Manter, ampliar e consolidar os eventos científicos institucionais, fomentando
a participação da graduação e da pós-graduação, destacando-se a Semana de
Pesquisa e de Extensão – SEMPEx.

•

Promover a divulgação dos trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento na
Instituição, na forma de artigos em períodos da IES.

•

Ampliar o número de docentes e discentes envolvidos em iniciação científica e
em pesquisa.

Também, relevante que estas políticas tenham sua operacionalização na
Instituição, o que ocorre principalmente por meio de edital, que são publicados
semestralmente, tendo em vista o envolvimento do docente e do discente, conforme
linhas prioritárias para o seu desenvolvimento, seguindo-se o disposto nas políticas e
diretrizes expressas neste Projeto Pedagógico Institucional.

2.2.5 Políticas de Gestão

O modelo de gestão que é adotado pela FACIPE privilegia dois eixos principais:
o acadêmico e o administrativo-financeiro. Para assegurar que estes eixos se
desenvolvam a contento, dispõe de organização formal com estrutura que visa a
propiciar níveis hierárquicos na administração institucional, que interagem para que
haja eficiência e eficácia da gestão institucional.
Os cursos dispõem de coordenadores próprios, que dão cumprimento às
diretrizes curriculares, controle de frequência de professores e alunos, distribuição de
cargas horárias, disseminação e supervisão do cumprimento dos projetos
pedagógicos e outras questões essenciais à vida dos cursos e, consequentemente,
da gestão acadêmica.
A política de gestão institucional agrega um conjunto de ações voltadas para a
sua estruturação, organização e desenvolvimento. Neste sentido é gerida pelo seu
Regimento Geral e pela Legislação do Ensino Superior.
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A IES tem como base de sua cultura organizacional, o exercício da democracia
fundada na participação de todos os segmentos na gestão da faculdade e no respeito
às decisões dos órgãos colegiados, guardando estrita relação com as estruturas
didáticas pedagógicas e de gestão acadêmica. No âmbito administrativo é feita de
forma democrática e participativa e conta com a representatividade da comunidade
acadêmica e da sociedade civil através dos órgãos normativos, consultivos,
deliberativos, executivos e de apoio, conforme o Regimento da Instituição e de seus
órgãos deliberativos.

2.2.6 Gestão de recursos humanos

A política de pessoal docente e do pessoal técnico-administrativo da FACIPE
é estabelecida com base em critérios e normas concernentes às atividades
acadêmicas e administrativas desenvolvidas no âmbito da Faculdade. A execução
dessa política é de responsabilidade da Direção Geral, da Direção Acadêmica e
Direção Financeira.
A Gestão de Recursos Humanos cuida da política de pessoal docente, das
questões referentes à gestão de pessoal e à saúde do trabalhador alicerçada nos
seguintes princípios:

a) Prioridade para a admissão de professores já detentores do título de
mestres e doutores.
b) Preferência pelo regime de 40 horas semanais, como instrumento
indispensável para o desenvolvimento do Núcleo de Pós Graduação Stricto
Senso – NUFA, notadamente nos campos da Pesquisa, da Extensão e da
produção intelectual.
c) Compreensão da necessidade da FACIPE contar também com a
colaboração de professores em regime de tempo parcial, sobretudo quando
existe forte interação entre a atividade acadêmica e a atividade profissional
externa a este ambiente.
d) O melhor dimensionamento da força de trabalho de cada setor, evitando
sobrecarga de atividades para alguns.
e) A melhoria da comunicação entre o funcionário da FACIPE, de forma a
contribuir para a agilidade das rotinas de trabalho.
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f) Os funcionários também se beneficiaram de diversos programas de
treinamento, formulados no âmbito da própria FACIPE, e conduzidos por
seu Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
g) Entrevistar novos funcionários para diferentes funções dentro da instituição.

São objetivos da Gestão de Recursos Humanos:

a) Integrar o funcionário à Instituição, mediante atividades que lhe permitam
conhecer melhor os processos acadêmicos e administrativos da FACIPE;
os direitos e deveres dos funcionários e os direitos e deveres do público em
sua interação com a FACIPE.
b) Promover a capacitação, a qualificação e o treinamento do servidor na área
dos recursos humanos;
c) Promover a saúde do servidor e sua segurança no trabalho;
d) Esclarecer os funcionários no que tange as regras e normas da instituição
de acordo com a função de cada funcionário;
e) Prevenir doenças ocupacionais e evitar acidentes de trabalho.

A Gestão de Recursos Humanos apresenta como metas:

a) Estabelecer

programas

de

treinamento

dos

funcionários

técnico

administrativos em educação, voltados ao desenvolvimento de habilidades
e ao uso de ferramentas pertinentes à função que exerce e ao ambiente
organizacional em que atua.
b) Preparar funcionário para o desempenho de atividades de gestão.
c) Desenvolver programas voltados à readaptação ao serviço de servidores
que, em decorrência de comprovados problemas de saúde, necessitem
alterar sua atividade profissional.
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2.2.7 Gestão da informação

A partir de uma reestruturação organizacional iniciada ao final de 2013, o grupo
gestor da FACIPE explicita a importância da tecnologia da informação para o
atendimento da missão e objetivos estratégicos da instituição, e vem ao longo desses
anos modernizando seus equipamentos e aumentando o alcance de sua internet.
Atualmente todos nossos alunos conseguem não só ter acesso a uma internet de boa
qualidade, mas também a sua disposição a ferramentas de acessos pedagógicos
como o magister e ferramentas educacionais como o Google for Education, que os
professores estarão sendo formados no segundo semestre de 2017.
A Tecnologia da Informação e Comunicação é de vital importância para garantir
que qualquer Instituição de Ensino Superior seja considerada uma das melhores do
Estado de Pernambuco, pois é capaz de proporcionar à organização, a melhoria da
qualidade em seu planejamento e gestão institucional, atingir posição diferenciada no
que se refere à inovação tecnológica, e gestão de seu conhecimento interno. As
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) servem de suporte às atividades
acadêmicas e administrativas. No contexto acadêmico, servem como instrumento de
pesquisa, coleta e armazenamento da informação, meio de acesso e de difusão da
informação, meio de comunicação intra e extramuros e, em especial, entre docentes
e discentes. No contexto administrativo, servem como instrumento de automação e
racionalização

de

processos

administrativos

e

de

gestão

(planejamento,

acompanhamento, avaliação e controle), proporcionando uma melhoria na qualidade
das decisões tomadas pelos gestores, dando o apoio logístico para que a faculdade
possa ser mais ágil e eficiente na sua missão, de forma a dar sustentabilidade no
desenvolvimento de forma inovadora.
O Plano de Gestão de Informação tem como objetivo orientar as ações
institucionais na área de TIC, para melhor atender às necessidades da FACIPE e
deve estar totalmente alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Faculdade em todas as suas áreas, com respectivos objetivos, estratégias e ações, e
é revisto anualmente.
A Gestão de Informação escolheu como princípios e diretrizes, os objetivos
estratégicos abaixo, que são os principais desafios para o desenvolvimento
institucional da FACIPE para os próximos anos, nos campos do ensino, pesquisa,
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extensão e administração, contando com o respaldo do grupo gestor da FACIPE, são
eles:
•

Estabelecer um modelo de gestão de TI na faculdade totalmente alinhado ao
PDI, em suas áreas estratégicas e respectivos objetivos, estratégias e ações
onde a aplicação das TIs produza os resultados organizacionais planejados.

•

Manter o alinhamento (parcial e/ou total) com as diretrizes da Administração,
estabelecidas pela gestão Geral, Financeira e Acadêmica no que se refere à
aplicação das soluções de TI.

•

Desenvolver a Central de Atendimento para prestar um serviço de qualidade
excelente aos clientes da FACIPE (segmentos acadêmicos e administrativos),
para melhoria do processo de comunicação do GTI.

•

Fomentar ações de integração entre os sistemas corporativos para melhoria
da qualidade das informações gerenciais e estratégicas necessárias.

•

Garantir a evolução da capacidade técnica da GTI para proporcionar
infraestrutura de TI em resposta às demandas internas e externas sempre
crescentes.

2.2.8 Gestão financeira

Plano de Investimentos

A destinação de recursos para investimentos contempla todas as áreas da
Instituição, destacando-se o apoio à pesquisa, à modernização e atualização do
acervo e à qualidade da infraestrutura da instituição. Além disso, há investimentos
planejados para laboratórios e estrutura física. A perspectiva de investimentos da
FACIPE será distribuída no apoio à pesquisa, apoio à extensão universitária,
biblioteca, imóveis e instalações físicas, equipamentos para laboratórios, informática,
móveis e utensílios, construção salas de aula e equipamentos para salas de aula e
construção laboratórios, equipamentos tecnológicos e inovação.
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Objetivos da Sustentabilidade

A FACIPE considera como princípio da sustentabilidade para aprovação de
cursos de atividades, a utilização de instrumentos financeiros de apoio à gestão: o
orçamento, o controle de custos e a busca por parcerias para incrementar o montante
e a desconcentração de recursos financeiros. A gestão financeira é compartilhada
entre a mantenedora e a mantida, realizada em setores e equipes específicas e em
sintonia de trabalho institucional.

2.2.9 Gestão documental

A gestão de documentos é considerada como um conjunto de procedimentos
de registro e controle dos trâmites dos documentos, em que se organiza a informação,
torna o acesso mais rápido e proporciona o gerenciamento dos prazos de guarda e
descarte.
A gestão de documentos torna-se um elemento essencial para as instituições,
pois, atua desde a produção do documento até o descarte deles ou guarda
permanente, isto é, implica diretamente no ciclo de vida dos documentos. Esta
atividade também visa preservar o patrimônio histórico e cultural de uma determinada
instituição.
A gestão de documentos na FACIPE é composta por atividades imprescindíveis
para o arquivista, que são fundamentais para o controle das informações, desde sua
criação até sua destinação final, qualquer que seja sua origem, idade, natureza ou
suporte.
A gestão documental na FACIPE é realizada através de um ciclo de vida dos
documentos, onde os mesmos são identificados de acordo com seu valor e definidos
de acordo também com os prazos de guarda em cada departamento.
Em relação ao prazo de guarda, o documento cuja sua destinação é o descarte,
a FACIPE substitui alguns documentos físico do acervo por documentos devidamente
digitalizados; que substituem automaticamente a versão em anexo da portaria; a
guarda e conservação dos documentos da FACIPE são permanentemente
organizados e em condições adequadas de conservação, são de fácil acesso e
prontos para consulta; as consultas e visitas poderão ser realizadas a qualquer tempo
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pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e outros órgãos como MEC; as visitas de
Órgãos e Agentes poderão ser feitas a qualquer tempo pelos órgãos e agentes
públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão;
Os arquivos acadêmicos passam por uma análise, com a aprovação e
conhecimento dos responsáveis de cada departamento, para manutenção e guarda
do acervo acadêmico, atentando-se para as diretrizes que os dispositivos legais
apresentam quanto a gestão dos documentos.
Em relação à captação de documentação, dependendo do objetivo a que se
destina os documentos a FACIPE, na maioria dos casos, faz o recolhimento da
documentação de forma impressa e em outros a documentação pode ser recebida
de forma digitalizada.

2.2.10 Políticas de Educação Inclusiva

Na Faculdade Integrada de Pernambuco a política de educação inclusiva
proporciona um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e
participação total dos portadores de necessidades especiais no processo de
aprendizagem. O sucesso dessas políticas requer um esforço claro, não somente por
parte dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte dos
colegas, pais, famílias e voluntários.
Os programas adotados reconhecem as diversas necessidades dos alunos,
acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos
organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações
especializadas.
Atenta à sua responsabilidade social, a FACIPE adota as seguintes políticas
para pessoas com deficiências:

I. Para os alunos portadores de deficiência física, proporciona:
•

livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de
barreiras arquitetônicas);
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•

vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de
serviços;

•

rampas com corrimões, facilitando a circulação de cadeira de rodas;

•

portas e banheiros adaptados, com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas;

•

barras de apoio nas paredes dos banheiros;

•

lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de
cadeira de rodas.

III.

Para os alunos portadores de deficiência visual, pode proporcionar, caso seja
solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:

•

impressora Braille acoplada a computador;

•

sistema de síntese de voz;

•

gravador;

•

fotocopiadora que amplie textos;

•

acervo bibliográfico com fita, CD ou podcast;

•

software de ampliação de tela;

•

equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão
subnormal;

•

lupas e réguas de leitura;

•

scanner acoplado a computador;

•

acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.

•

piso tátil

IV.

Para alunos portadores de deficiência auditiva, pode proporcionar, caso seja
solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso:

•

intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas
ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou
quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno;

•

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico;

93

•

aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita
(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em

que

o

estudante estiver matriculado);
•

materiais de informações aos professores para que se esclareça a
especificidade linguística dos surdos.

V.

Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida, pode proporcionar, além de ajudas
técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva, constando,
especialmente, da oferta de:

•

informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado
dos portadores de necessidades especiais;

•

cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e,

•

cursos para o entendimento da linguagem dos sinais.

VI.

Para a comunidade acadêmica, a oferta de:

•

campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças;

•

parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe
(sindicatos, associações, federações, confederações, etc.) com o objetivo de
ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil organizada para o
reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como
direitos humanos universais; e,

•

integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais, incluindo
empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os
portadores de necessidades especiais.

Além disso, a FACIPE possui normas internas sobre o tratamento a ser
dispensado a professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o
objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação.
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2.2.10.1 Acessibilidade

No Ensino Superior para que o processo de inclusão aconteça de fato, é
necessário ter em mente, que nenhuma pessoa é igual à outra, as necessidades de
cada um também serão diferentes. Não se pode estereotipar os indivíduos segundo
as suas deficiências e estipular medidas acessíveis fixas para cada grupo. Por
exemplo, não são todos os surdos que precisam de materiais em LIBRAS, assim
como não são todos os deficientes físicos que necessitam de rampas. O estudante
com deficiência deve ser ouvido e participar ativamente da seleção das adaptações
inclusivas que melhor atendam às suas necessidades educativas.
É isso o que a FACIPE procura fazer em suas instalações para promover o
acesso ao curso igualitário em relação a todos os estudantes. Um estudante com
deficiência pode precisar de um ou mais tipos desses recursos. Mas, acima de tudo,
se faz necessária a participação ativa de todos os atores sociais na inclusão. Não
adianta um professor fornecer materiais acessíveis em sala de aula, se o aluno não
conseguir chegar até ela devido a um obstáculo arquitetônico e estrutural. Assim
existirá falhas no aprendizado do estudante se a acessibilidade não for universal. Do
mesmo modo, a inclusão não deve estar situada apenas durante o curso, e sim desde
o vestibular, com a disponibilidade de recursos para uma realização justa do exame
de ingresso. Precisamos nos conscientizar que a deficiência não é um problema
individual, e sim social. É a comunidade que estará perdendo um futuro profissional
se não fornecer a ele recursos que promovam seu acesso igualitário aos espaços
acadêmicos, técnicos e científicos.

2.2.11 Gestão Ambiental

A gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio empresarial.
O desenvolvimento da consciência ecológica em diferentes camadas e setores da
sociedade mundial acaba por envolver também o setor da educação, a exemplo das
Instituições de Ensino Superior (IES). As IES têm o papel de qualificar e conscientizar
os cidadãos formadores de opinião de amanhã. Então o papel de destaque assumido
pelas IES no processo de desenvolvimento tecnológico, na preparação de
estudantes e fornecimento de informações e conhecimento, pode e deve ser utilizado
também para construir o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa.
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Para que isso aconteça, entretanto, torna-se indispensável que essas organizações
comecem a incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para iniciar
um processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo professores,
funcionários e alunos, seja para tomar decisões fundamentais sobre planejamento,
treinamento, operações ou atividades comuns em suas áreas físicas.
Existem razões significativas para implantar uma política de Educação
Ambiental numa Instituição de Ensino Superior, entre elas o fato de que as
faculdades e universidades podem ser comparadas com pequenos núcleos urbanos,
envolvendo diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades
referentes à sua operação por meio de restaurantes, alojamentos, centros de
conveniência, no caso de saúde e engenharias, o descarte de material contaminado.
Como consequência das atividades de operação da institução há geração de
resíduos sólidos e efluentes líquidos, consumo de recursos naturais.
Então a FACIPE possui o Programa de Conduta Consciente que promove
diversas ações voltadas a educação ambiental, como: Promoção de palestras de
mesas redondas com professores internos e convidados externos para debater
temas direcionados a sustentabilidade, impactos ambientais e economia verde;
Oficinas de utilização de palletes para fabricação de móveis; campanhas internas em
locais que gasto de água e luz, além do descarte do lixo e a utilização consciente de
papel ofício.
Estes aspectos deixam evidente que as IES vêm combatendo os impactos
ambientais gerados para servirem de exemplo no cumprimento da legislação, saindo
do campo teórico para a prática.

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

Conforme Barbieri (2010) a ecoeficiência é mais que uma tendência, e sim
uma necessidade no meio corporativo, que visa estabelecer relações socialmente
justas, ecologicamente prudentes, além de economicamente viáveis – desde que
obedeçam às duas premissas iniciais.
A FACIPE realiza ações de sustentabilidade como campanhas de economia
de energia, água e materiais para reaproveitamento por parte de seus funcionários e
discentes, com o Programa Conduta Consciente.
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Além dessas ações o Programa contribui também com palestras, mesas
redondas, fóruns, seminários e campanhas internas para socializar as ideias de
consciência ecológica e sustentabilidade.
A FACIPE atua notoriamente dentro da efetiva interlocução com a sociedade
e centrada nos princípios expostos anteriormente. Nesse sentido, são desenvolvidas
ações extensionistas relacionado à responsabilidade social, cujo objetivo é promover
a difusão de conhecimento pertinente às áreas dos cursos superiores oferecidos.
Nessa direção, preocupada com o desenvolvimento regional e atendendo ao
disposto na legislação educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo
3º da Portaria MEC no. 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e se propondo a
contribuir para a redução das desigualdades sociais, formula sua política de inclusão
social.
A política de inclusão social estabelecida pela Faculdade Integrada de
Pernambuco possui e contempla os seguintes objetivos:
•

Promover a melhoria do desempenho dos alunos com comprovada deficiência
por meio de oficinas de nivelamento em português e em matemática, voltadas
para a superação das dificuldades observadas na sua formação anterior ao
ingresso na Instituição.

•

Aumentar o número de estudantes negros e afrodescendentes nos cursos de
graduação da FACIPE.

•

Fomentar ações acadêmicas para o reconhecimento e aceitação das
diferenças étnicas, culturais, orientação sexual, credo e direitos humanos, a
exemplo da utilização do nome social, o que já ocorre na instituição desde
2016.

•

Propiciar as condições necessárias para a permanência dos ingressantes nos
cursos de graduação e pós-graduação.

•

Incentivar a preparação de estudantes pertencentes aos segmentos sociais
contemplados com bolsas, quando concluintes da graduação, para
continuidade de estudos e/ou para o trabalho profissional.

•

Reforçar a política de assistência e atendimento estudantil.

97

•

Desenvolver ações conjuntas com a sociedade para promover a inclusão
social de alunos durante a vida acadêmica e ao iniciar as atividades
profissionais.

Desse modo, o compromisso social da FACIPE comporta, além das suas
funções específicas de geração e mediação do saber e formação de profissionais
qualificados para o mercado de trabalho, a prestação de serviços à sociedade,
favorecendo o desenvolvimento econômico e social da região e do país, na
perspectiva da melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Nessa perspectiva, é realizado anualmente o Fórum de Desenvolvimento
Regional e de Inclusão Étnica em parceria com diversos órgãos governamentais e
não governamentais, oferecendo diversos serviços às comunidades do entorno das
unidades da Faculdade Integrada de Pernambuco e à própria sociedade
pernambucana. Além deste evento extensionistas, de forma permanente a Instituição
oferece serviços especializados através de sua infraestrutura e dos profissionais na
Clínica Escola de Odontologia e na Clínica Escola de Estética e Cosmética, no
Núcleo de Práticas Jurídicas em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco e PROCON-PE, além do laboratório de análises clínicas, projetos de
extensão desenvolvidos nas comunidades pelos professores e discentes da
Faculdade Integrada de Pernambuco, além da devida atenção à pessoa com
deficiência.

2.4 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS

É considerada prioridade institucional a expansão e o desenvolvimento de
instrumentos, mecanismos e procedimentos que visem efetivamente assegurar a
participação efetiva da Instituição em oportunidades sustentáveis de inclusão social,
ações e metas de responsabilidade social.
Os objetivos estabelecidos para o período de 5 anos são expressos nas metas
(objetivos parciais quantificados e com prazos definidos) abaixo, de acordo com suas
estratégias de implantação, assim como nos critérios de cumprimento. No quadro 6
que apresenta os objetivos e metas, a numeração relaciona cada meta com o objetivo
específico ao qual está vinculada.
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Constituem-se Objetivos e Metas da FACIPE, previstos no PDI para o período
de vigência no quinquênio 2018-2022:
Quadro 6 – Objetivos e Metas Institucionais
OBJETIVO

METAS

OBJETIVO 1: Consolidar a e META 1.1 Manter a FACIPE em constante
ampliar

atuação acadêmica

e processo de qualidade acadêmica em

administrativa na organização da relação
IES

aos

realizados

conceitos

pelo

MEC

de

avaliação

durante

todo

o

percurso de vigência do PDI.
OBJETIVO 2: Ampliar a oferta META 2.1 Cumprimento dos requisitos
dos cursos de graduação.

necessários (100%) para a implementação
de

novos

cursos

bacharelados

e

de

cursos

graduação,

superiores

de

tecnologia, até 2022.
META 2.2 Ampliar o número de estudantes
da

instituição,

tendo

como

meta

um

crescimento médio de 10% ao ano, no
período de 2018 a 2022.
OBJETIVO 3: Ampliar a atuação META 3.1 Implantar 10 novos programas
e o vínculo com o meio externo de extensão universitária com o intuito de
como forma de aproximação do aumentar significativamente o número de
acadêmico à realidade social e ao comunidades atendidas, até 2020.
mundo do trabalho.

META 3.2 Implementar mais dois projetos
por unidade de ensino que contemplem a
inclusão social e a defesa do patrimônio
histórico e cultural ao longo do período de
vigência do PDI (2018 - 2022).
META 3.3 Ampliar e fortalecer parcerias e
convênios com os diversos segmentos da
sociedade

em

50%,

até

2020,

para

oportunizar que os estudantes se situem no
seu contexto social e profissional.
META 3.4 Ampliar, até 2019, em 40% os
atendimentos de estudantes na Central de
Colocação
Carreiras.

Profissional

no

FACIPE
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Quadro 6 – Objetivos e Metas Institucionais (continuação)
OBJETIVO

4:

Promover

a META 4.1 Implantar até 2020 infraestrutura

ampliação e a melhoria contínua física para a sede própria da FACIPE,
da infraestrutura física e logística. considerando que a instituição já possui
área própria de aproximadamente 10.000
m2, localizado no bairro Cordeiro.
META 4.2 Implantar até 2019 sistema de
internet wi-fi qualificado em todas as
unidades da FACIPE.
META

4.3

Disponibilizar

sistema

de

internet wi-fi qualificado.
META 4.4 Ampliar em 10% o número de
títulos e exemplares do acervo do Sistema
Integrado de Bibliotecas a cada ano, para
atendimento à política de atualização de
acervo, assim como à expansão de novos
cursos, durante 2018 a 2022.
OBJETIVO 5: Ampliar a oferta de META 5.1 Ofertar, em cinco anos (até 2022),
cursos de especialização (Lato pelo menos 5 novos cursos por ano de pósSensu).

graduação lato sensu em atendimento às
necessidades

de

formação

continuada

demandadas pelo mercado de trabalho.
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Quadro 6 – Objetivos e Metas Institucionais (continuação)
OBJETIVO
OBJETIVO

6:

METAS
Desenvolver

e META 6.1 Implantar programa de pós-

ampliar ações no Núcleo de Pós- graduação Stricto Sensu a partir de 2020.
Graduação

Stricto

Sensu,

fomentando o desenvolvimento META 6.2 Consolidar as políticas de apoio à
da

pesquisa

institucional

e pesquisa de modo a criar, pelo menos, quatro

fortalecendo a IES em busca da novos grupos de pesquisa e aumentar o
transformação

da

organização número de bolsas de Iniciação Científica de

acadêmica

para

Centro modo a atingir, minimamente, 60 bolsas até o

Universitário.

ano de 2020.

OBJETIVO 7: Ampliar as ações META 7.1 Incrementar o número de ações de
de

responsabilidade responsabilidade socioambiental na FACIPE

socioambiental.

com a formação de três novos programas de
caráter contínuo.

OBJETIVO

8:

Promover

desenvolvimento
Programa

contínuo

de

o META 8.1 Consolidar a política de qualificação
do docente, por meio da titulação de 20 Mestres e

Qualificação 08 doutores nas áreas de humanas e exatas,

Docente (PQD).

até 2022.
META 8.2 Abertura semestral de editais de
progressão docente.

OBJETIVO

9:

Ampliar META 9.1 Consolidar e implantar um novo

mecanismos

para

melhoria

atendimento

do

garantir

a programa de apoio ao discente, com ênfase no
aos apoio financeiro, até o ano de 2019.

discentes.
OBJETIVO

10

Melhorar

a META 10.1 Otimizar a comunicação interna e

comunicação acadêmica interna e externa com dois novos programas da FACIPE
externa.

até 2018.
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Quadro 6 – Objetivos e Metas Institucionais (continuação)
OBJETIVO

11

Aperfeiçoar

Gestão

Acadêmica

Administrativa.
OBJETIVO 12

Aprimorar

a META 11.1 Profissionalizar a Gestão da
e FACIPE até o ano de 2019.
os META

12.1

Desenvolver

processo

de

mecanismos de autoavaliação.
avaliação da FACIPE pela sociedade.
OBJETIVO 13 Desenvolver uma META 13.1 Consolidar as estruturas
nova concepção pedagógica que curriculares dos cursos que estão em processo
favoreça
profissionais

a

formação

de de implantação do modelo de concepção

capacitados

para pedagógica baseado em interdisciplinariedade

atenderem às necessidades e de forma otimizada, até 2020.
expectativas

do

mundo

trabalho e da sociedade

Fonte: FACIPE, 2017

do META 13.2 Implementar, até 2018, programa
contínuo de capacitação docente com ênfase
nas metodologias ativas de aprendizagem a
ser aplicado no período de vigência do PDI.
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3 POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI)

O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Integrada de Pernambuco
(FACIPE) sistematiza e consubstancia teorias, reflexões e práticas presentes no
cotidiano da Instituição.
A elaboração do Projeto se configurou em desafios próprios do exercício da
participação e do compartilhamento dos autores da Instituição mediante o grau de
autonomia e pluralismo de ideias que fora se materializando ao longo da construção
do documento. A diversidade de saberes e práticas dos profissionais envolvidos
contribuiu para a qualificação teórica de todo o conjunto dos princípios acadêmicos.
A participação dos docentes aconteceu na Jornada Pedagógica 2017.1,
momento que permitiu a contribuição neste documento; e em respeito ao
conhecimento produzido, as discussões levaram em conta as Políticas oficiais
vigentes que aponta para a necessidade de constante avaliação e reformulação. Isto
porque os cursos, com seus currículos e programas, políticas de estágios, de
pesquisa, de extensão, de formação continuada e, sobretudo, o cotidiano da sala de
aula, devem refletir a filosofia pedagógica e social da FACIPE e, esta, por sua vez,
deve estar em sintonia com a dinâmica da sociedade e suas demandas, sobre
conhecimento e saberes contemporâneos.
Do ponto de vista dos saberes e concepção de educação, a Instituição
procurou refletir e incorporar as mais recentes teorizações e princípios pedagógicos,
e do ponto de vista do desenvolvimento regional, buscou atualizar a contribuição da
Faculdade para as necessidades do mercado de trabalho e desenvolvimento de
tecnologias sem, contudo, perder de vista o perfil do “cidadão critico e participativo”
que se que se pretende formar na sociedade do século XXI.
Desse modo, o Projeto Pedagógico Institucional orienta a ação educativa da IES,
contemplando o perfil do egresso, definindo as metodologias de ensino a serem
adotadas pelos cursos, privilegiando o uso de recursos tecnológicos, princípios
pedagógicos

integradores de aprendizagem, flexibilidade

dos componentes

curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, aproveitamento
de estudos e competências desenvolvidas no trabalho, considerando as políticas para
o ensino, incluindo as diretrizes e princípios pedagógicos para a concepção dos
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Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), bem como as políticas para a pesquisa, a
pós-graduação

e

a

extensão,

considerando

as

respectivas

formas

de

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica.
O

Projeto

Pedagógico

Institucional

se

consolida

com

principio

do

funcionamento orgânico da Instituição, no fomento do envolvimento dos atores
internos e da sociedade nos serviços prestados a comunidade pelo reconhecimento
da excelência da qualidade na educação.

3.1.1 Princípios Pedagógicos que Norteiam a Ação Educativa na FACIPE

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é o documento que registra o processo
de construção da Identidade Institucional e consolidam as ações educativas
programadas pela instituição. Este documento apresentar a proposta de trabalho da
Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE), bem como suas intencionalidades
transformadoras para os próximos anos.
As transformações sociais e tecnológicas, na atualidade, impõem às
Instituições de Ensino Superior (IES) princípios pedagógicos, que se voltam a novos
paradigmas, que atendam a estas demandas. Neste sentido, a FACIPE compreende
que sua ação educacional deve considerar o atendimento das demandas
contemporâneas do mundo do trabalho e da sociedade, que prescindem de uma
formação, que se norteiam por competências, entendidas como a capacidade de
mobilizar um conjunto de conhecimentos cognitivos que refletem posturas conceituais,
procedimentais e atitudinais (PERRENOUD, 1999) - necessárias para resolver
problemas profissionais, considerando os aspectos éticos e humanísticos, que se
materializam por uma visão de compromisso social e exercício da cidadania, respeito
à diversidade, meio ambiente e direitos humanos.
Nos cenários contemporâneos, em constante transformação, os princípios
pedagógicos devem se nortear por uma concepção de formação continuada, tendo
em vista a ciência e a inovação. Ao se eleger este paradigma, os princípios
pedagógicos da FACIPE se orientam pela dimensão transformadora da educação, em
que o conhecimento é concebido em seu vínculo com a produção histórico-social –
em que sujeito é interativo e se constrói nas relações intra e interpessoais na troca
com o meio (VYGOTSKY, 1996 e 1998) - e a pluralidade de ideias – entendidas como
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a tomada de consciência da diversidade e o respeito os outros (STAVENHAGEN,
2006).
Estes princípios pedagógicos se apoiam em uma práxis metodológica
favorecedora da interação do discente com seu processo ensino aprendizagem,
propiciando a construção de saberes em conexão com os avanços culturais,
científicos e tecnológicos, bem como compromisso com a inserção regional da
FACIPE.
Por outro lado, essa práxis educacional deve se fundamentar nos valores
humanísticos, éticos, críticos e reflexivos, a perpassar o ensino, a pesquisa / práticas
investigativas e a extensão, visando ao fortalecimento da missão e da identidade
institucional, que remete ao compromisso social da instituição com a formação de
profissionais cidadãos (MASETTO, 2012).
Nessa perspectiva a FACIPE entende que ensinar é, portanto, um ato dialógico
que envolve atores crítico-reflexivos, questionadores, que ampliam sua visão de
mundo por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão.
Tais conceitos e princípios são absorvidos pelos atores institucionais e estão
presentes em conteúdos específicos de disciplinas, permeando as práticas
profissionais e/ou pré-profissionais, contidas nas atividades de extensão e nos
projetos e programas de ensino e pesquisa com fundamentos pedagógicos norteando
as ações em todas as modalidades e níveis.
Resguardadas as especificidades de áreas, o pluralismo metodológico e de
conceitos, são princípios que devem ser apropriados nas ações desenvolvidas na
Instituição:
•

Exercício e Ampliação da Cidadania: voltada para a formação de egressos
promotores da cidadania, através de práticas e processos participativos que
ressalte a responsabilidade individual e coletiva e a inserção do
discente/profissional nas esferas pública e privada da vida social;

•

Compromisso Social: formação dirigida para o atendimento das demandas
sociais, mediante a integração Faculdade - comunidade com práticas de
extensão e prestação de serviços que, coerentes com os objetivos didáticopedagógicos, contribuam para a redução das desigualdades sociais;
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•

Articulação e Inserção Sociais: nos diversos contextos e níveis a IES, por
meio de seus cursos e ações, voltada para a articulação da atuação às
demandas do crescimento econômico da região e do país, difundindo e
produzindo conhecimentos e saberes que o favoreçam na perspectiva do
bem-estar coletivo;

•

Valorização das Experiências Individuais: os conhecimentos, saberes e
práticas adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive experiências
profissionais anteriores e concomitantes à formação, devem ser valorizados
e reconstituídos à luz da ciência e da técnica pertinentes à área
considerada;

•

Conhecimento

como

Produção

Histórico-Social:

compreensão

e

disseminação da transitoriedade e anterioridade do conhecimento,
considerando que o mesmo é gerado nas práticas sociais, no estudo e
comparação/confrontação de teorias e visões de mundo, admitindo-se ser
passível de superação;
•

Compreensão do Cotidiano e das Tendências de Futuro: refere-se ao
desenvolvimento da capacidade de compreensão da problemática do
emprego versus renda, trabalho e educação versus empregabilidade, na
perspectiva de melhor inserção no processo tecnoprodutivo;

•

Respeito à Diversidade: estímulo ao desenvolvimento de atitudes de
respeito às diferenças, aceitando e incorporando o outro em sua diversidade
cultural, étnica e de constituição de subjetividade, no âmbito das relações
acadêmicas e das relações sociais em geral. Esse respeito e aceitação
devem convergir também para a construção de consensos e integração de
minorias nos mais variados aspectos da convivência democrática;

•

Compromisso com a Formação Continuada: a formação permanente é um
valor adquirido e disseminado mediante o envolvimento dos estudantes e
professores nas atividades curriculares e ações acadêmicas. Refere-se à
constante atualização de referências teóricas e técnicas necessárias à
permanência do profissional no mundo do trabalho de forma produtiva e
promissora em termos de ascensão, compreensão do cotidiano e melhoria
da qualidade de vida pessoal e da coletividade;
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•

Flexibilização dos Componentes Curriculares: apoiada em um conjunto de
políticas acadêmicas contempla a construção de estratégias que
oportunizem ao discente uma margem de liberdade na organização do
curso, segundo seus interesses e motivações. A dimensão interdisciplinar
promovida na estrutura curricular dos cursos e nas ações acadêmicas, sua
articulação interna e integração às atividades complementares, também
contribuem para que o aluno seja protagonista da sua própria formação;

•

Pesquisa do Cotidiano: refere-se a um conjunto de atividades acadêmicas
orientadas para o desenvolvimento e manutenção do espírito de pesquisa
(observação, registro e análise), que deve permear a formação em
quaisquer áreas, posto que a vida social e o mundo do trabalho demandam
o perfil pesquisador na busca de respostas aos problemas atuais e futuros;

•

Conexão com os Avanços Culturais, Científicos e Tecnológicos: pressupõe
a atualização constante dos programas curriculares e metodologias em
função das mudanças conjunturais da sociedade em seus mais variados
aspectos, especialmente no que concerne às inovações tecnológicas e
descobertas científicas, sem perder de vista as características culturais da
nação e da região;

•

Competência Profissional: amparada no desenvolvimento de um conjunto
de competências específicas, é compreendida como indissociável de sua
dimensão social. Considerando o dinamismo do mercado e das demandas
sociais e as expectativas dos discentes, a Instituição operar como agente
facilitador da compreensão da realidade e da capacitação que contribua
para o desenvolvimento pessoal, social e econômico pautado no bem-estar
coletivo.

•

Consciência e Compromisso de Preservação do Patrimônio: estímulo a
debates e sensibilização sobre a importância da preservação do patrimônio
ecológico/natural (desenvolvimento sustentável), artístico e cultural da
sociedade e da nação.

Destacar-se que, muito além de técnicas e métodos, os princípios acima
explicitados, caracterizam-se como valores a serem apresentados, compreendidos,
assimilados e defendidos pelos discentes e atores institucionais. Tais princípios
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estarão presentes nas discussões do cotidiano acadêmico, em todos os níveis e
áreas, bem como nos currículos e programas por meio dos temas transversais dos
componentes curriculares e unidades programáticas.

3.1.2 Perfil e Acompanhamento do Egresso

A Faculdade Integrada de Pernambuco objetiva preparar profissionais
capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho
e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar
conhecimentos em suas áreas de atuação. Esse egresso também poderá ser
apresentado como um profissional capaz de atuar em tempos em mudanças, e
responder às novas e constantes demandas do mercado de trabalho e da sociedade.
O perfil dos egressos dos cursos propostos para a FACIPE foi definido em
consonância com a missão da IES e as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada
curso. Nestas foram e são observadas a seleção de conteúdos necessários, as
competências e as habilidades a serem desenvolvidas para se obter o referido perfil,
como também a necessidade de preparação dos estudantes para o mundo do
trabalho, de atendimento às novas demandas econômicas e de emprego, de formação
para a cidadania crítica, de preparação para a participação social em termos de
fortalecimento ao atendimento das demandas da comunidade, de formação para o
alcance de objetivos comprometidos com o desenvolvimento harmônico, de
preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada em princípios
ético-filosóficos-culturais-pedagógicos, que priorizem efetivamente a formação de
pessoas, reconhecendo a educação como processo indispensável às propostas de
desenvolvimento sustentável a médio e longo prazos, e finalmente de propiciar
formação ética, explicitando valores e atitudes, por meio de atividades que
desenvolvam a vida coletiva, a solidariedade e o respeito às diferenças culturalmente
contextualizadas, foram os pilares da definição do perfil dos egressos.
A implantação da Faculdade tem como pressuposto a formação de egressos
para atuar no contexto local e regional, a fim de contribuir com o seu desenvolvimento,
em uma concepção de sustentabilidade.
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Espera-se do egresso:

a) utilizar fundamentos teórico-metodológicos da área de atuação profissional,
tendo em vista os contextos sociais, culturais, econômicos, políticos e
ambientais;
b) considerar os contextos científicos e tecnológicos e inovar em sua área de
atuação, assim como ter visão da necessidade de educação continuada;
c) crítico, reflexivo, cooperativo e comprometido com o desenvolvimento
sustentável e transformação social, em busca de uma sociedade justa e
igualitária;
d) incorporar as modernas ferramentas tecnológicas e comunicacionais, na
atuação profissional;
e) ter visão empreendedora, liderança, ética e capacidade de trabalhar em
equipe e resolver problemas profissionais de forma inovadora;
f) contribuir com o desenvolvimento regional, por meio de iniciativas
participativas, colaborativas e exercício da cidadania.

No tocante aos egressos, a FACIPE conta com o Programa de
Acompanhamento de Egressos, objetivando manter um vínculo com o aluno, mesmo
após a conclusão do seu curso. Este programa favorece a construção de banco de
dados dos egressos da Instituição com fins de:
•

Dispor de dados relativos à inserção dos egressos no mercado de trabalho de
forma a subsidiar o redimensionamento de ações acadêmicas e institucionais
em cada curso e na própria Instituição;

•

Possibilitar a análise/avaliação do perfil profissional proposto por cada curso da
Instituição e o seu redimensionamento, em conformidade com as demandas
identificadas no campo da atuação profissional;

•

Estabelecer um relacionamento que possibilite a criação de cursos de extensão
e pós-graduação visando atender a este público, bem como permitir que esses
tenham acesso aos eventos acadêmicos institucionais visando assim sua
atualização contínua;
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•

Promover encontro de egressos para intercâmbio de informações sobre a
formação oferecida pela Instituição.

O egresso conta também com o Programa FACIPE Carreiras que é um setor
com foco na capacitação profissional, no gerenciamento e divulgação de
oportunidades profissionais e de estágios, na orientação individual ao plano de
carreira e na interação social por meio das redes sociais. O Serviço é destinado aos
alunos e egressos da IES, de forma gratuita, que desejam colocação ou recolocação
no mercado de trabalho. Sempre atuando de forma estratégica, o FACIPE Carreiras
disponibiliza vagas de empregos e estágios por meio de parcerias, com renomadas
empresas de dentro e fora do Estado, além de oferecer diversos serviços visando à
capacitação profissional.

3.2 POLÍTICAS ACADÊMICAS INSTITUCIONAIS

A FACIPE possui políticas acadêmicas e sociais como forma de se fazer
atuante no processo de educação e formação profissional, sensível aos problemas da
sociedade, assumindo a corresponsabilidade pelo desenvolvimento sustentável local
e regional. As Políticas institucionais para desenvolvimento do ensino, pesquisa e
extensão na FACIPE resultam do amadurecimento institucional e avaliação das ações
em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O cumprimento de sua missão exige da Faculdade Integrada de Pernambuco
a definição de políticas institucionais para as áreas acadêmicas – o que envolve o
ensino, a pesquisa e a extensão -, e para a área administrativa – que compreende o
processo de gestão institucional, inclusive a avaliação institucional.
Suas políticas institucionais fundamenta cada Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) em sintonia com os diferenciais que surgem através dos novos princípios
pedagógicos e desafios sociais.
A instituição atua na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na formação de
graduados e pós-graduados, e se estrutura em unidades, estrategicamente
distribuídas em vários bairros da cidade, e tem importância relevante para o
desenvolvimento regional e local. As ações da FACIPE estão alicerçadas na
possibilidade de oferta de melhor qualidade de vida à população da mesorregião,
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criando condições e perspectivas para o seu desenvolvimento, considerando os
aspectos político, econômico, social, ambiental e cultural.
A FACIPE tem unidades de ensino que permitem ampliar e consolidar
atividades voltadas à comunidade, com politicas que extrapolam dos muros
institucionais, com oferta expressiva de atividades à comunidade, como a Unidade de
Casa Amarela em que o seu ato autorizativo volta-se essencialmente ao
desenvolvimento deste bairro, numa comunidade economicamente desfavorecida e
também precária na oferta de serviços públicos, que tem nos pequenos
empreendedores individuais sua subsistência e sem oferta de educação superior. A
Unidade Caxangá, com suas clínicas da área da saúde, promovendo extensão e
atendimento gratuito ao entorno.
Por sua contribuição local e regional, elencam-se, neste Projeto Pedagógico
Institucional, as políticas para o ensino de graduação e pós-graduação,
pesquisa/práticas investigativas e extensão, que se estabelecem nas seguintes
perspectivas:
•

Ensino como processo

de socialização e

produção

coletiva

do

conhecimento: a presente perspectiva aposta nas metodologias ativas,
adaptação às novas tecnologias e reflexão crítica como instrumentos
efetivos de ensino / aprendizagem;
•

Pesquisa/práticas investigativas como construção e produção científica e da
tecnologia: tais elementos são evidenciados em disciplinas que estimulam
a pesquisa e a prática. Considera-se o Programa de Iniciação Científica que
fomenta a ciência de maneira contínua.

•

Extensão como processo de interação com a comunidade, a partir de ações
contextualizadas da aprendizagem e da função social da Instituição: Visível
nas disciplinas de Práticas Extensionistas nos cursos de graduação e
também no Programa de Extensão, que dá vazão a todas essas questões
de ordem social.

A FACIPE, ao propiciar o processo de formação aos seus estudantes, assume
compromisso com o avanço e as transformações da realidade local e regional, ao
promover eventos acadêmicos em interface com o mercado, com a formação
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continuada de gestores e docentes e com o estímulo às atividades complementares
ao ensino através de Unidades de Ensino vinculadas aos cursos de graduação tais
como: o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), a Clínica-escola do curso de Odontologia,
a Clínica-escola do Curso de Estética e Cosmética, o Laboratório de Especialidades
Biomédicas, o FACIPE Carreiras e FACIPE Idiomas.
A partir da composição e aprimoramento de tal documento terão continuidade
as diversas políticas e programas desenvolvidos na FACIPE, a saber:
•

Política de Atualização e Expansão do Acervo das Bibliotecas;

•

Programa de Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional;

•

Política de Educação Inclusiva;

•

Programa e Políticas de Atendimento ao Discente;

•

Políticas e Programa de Iniciação Científica;

•

Política de Publicação Acadêmica;

•

Política e Programas de Extensão;

•

Política de Pesquisa e Pós-Graduação;

•

Programa de Formação Complementar;

•

Programa de Nivelamento Discente;

•

Programa de Capacitação e Qualificação Docente e Corpo Técnico
Administrativo.

•

Política de manutenção e guarda do acervo acadêmico, que fica sob a
responsabilidade do Departamento de Assuntos Acadêmicos e FinanceirosDAAF, liderado por funcionário específico para esse fim, devidamente
informado ao MEC nos termos da Portaria N° 1.224/2013.

•

Política de Funcionamento da Comissão Local de Acompanhamento e Controle
Social - COLAPS. A FACIPE dispõe de uma Política de Funcionamento da
COLAPS, Em atendimento ao disposto na PORTARIA N° 1.132, DE 2 DE
DEZEMBRO DE 2009. A COLAPS é um órgão colegiado de natureza
consultiva, com função de acompanhamento, averiguação e fiscalização do
Prouni na IES.

A consolidação das políticas e programas apresentados são registros das
discussões promovidas nos últimos anos, travadas no âmbito da comunidade
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acadêmica, sendo resultado das avaliações institucionais desenvolvidas interna e
externamente e, principalmente, das ações efetivadas pelos Colegiados dos Cursos
(CC), Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e pela Coordenação Acadêmica, bem
como por meio de participação na Jornada Acadêmica, reuniões de grupo e encontros
com os protagonistas da IES. Toda essa sistemática de consolidar políticas e
programas será mantida na Faculdade, todavia, em um âmbito ampliado.
Outras políticas institucionais relevantes a serem consideradas neste Projeto
Pedagógico Institucional:
•

Política de Educação socioambiental: De acordo com a Lei Federal de
27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental, instituindo a Política
Nacional de Educação Ambiental, o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho
de 2012, a educação ambiental (EA) e a Resolução Nº 2 de 15 de junho de
2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental que se constitui como uma dimensão representada por processos
nos

quais

cada

indivíduo

e

coletividade

edificam

valores

sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores voltados para a construção de
uma consciência ambiental, pautada na ética e sustentabilidade. Desta forma,
o PDI/PPI e os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da FACIPE
apresentarão a Educação Ambiental através de uma prática integradora, que
será desenvolvida de modo transversal nos diversos componentes curriculares,
a exemplo das atividades complementares, como temática a ser desenvolvida
nas práticas de extensão e pesquisa, a exemplo das Semanas Acadêmicas e
outras ações institucionais no escopo do programa “Conduta Consciente”.
•

Política de Direitos Humanos: No tocante ao que estabelece a Resolução nº
1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos. A Educação em Direitos Humanos. A
Educação em Direitos Humanos na FACIPE é considerada na construção do
PDI, PPI, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e nas atividades didáticopedagógicas do Ensino, da Extensão e da Pesquisa/Práticas Investigativas. A
inserção dos conhecimentos concernentes aos Direitos Humanos na
organização dos Currículos dos Cursos, na FACIPE, ocorre das seguintes
formas: nos projetos pedagógicos dos cursos, estão inseridos conteúdos
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pertinentes; na transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos
Humanos, perpassando o currículo.
•

Política de Relações Étnico-Raciais: constam conteúdos que abordam a
temática, no currículo dos cursos e disposto nos respectivos Projetos
Pedagógicos; de forma interdisciplinar, por meio de desenvolvimento dos
temas. Ao priorizar uma formação cidadã, crítica, reflexiva e humanista, as
questões acerca da política e formação consciente do papel que o egresso
deve desenvolver na sociedade, encontram-se contemplado no currículo,
principalmente nos saberes que dão sustentação à formação específica, por
meio de disciplinas de formação geral.

A oferta educacional concebida pela FACIPE à comunidade local e regional
está definida nos Projeto Pedagógicos dos Cursos em oferta, bem como nas ações
desenvolvidas pela IES por meio da extensão.
Ressaltam-se os Fóruns de Desenvolvimento Regional assumido pela FACIPE,
envolvendo as empresas e organizações loco-regional, principalmente no que se
refere ao desenvolvimento sustentável.
A ação educacional voltada ao desenvolvimento tecnológico e científico
perpassa toda a oferta educacional, por diversos mecanismos e recursos, além desta
se consolidar em ações extensionistas com iniciativas de inclusão digital da
comunidade do entorno da IES.
Em relação à preservação do patrimônio histórico e cultural, esta concepção
encontra-se presente ao se promover uma formação cidadã e comprometida
socialmente. Ainda, esta temática assume relevância na FACIPE e na sociedade, pela
contribuição à preservação do patrimônio histórico, ao assumir na Unidade Nossa
Senhora do Carmo, um prédio da década de 20, efetuando ações de adequação e
restauro deste patrimônio histórico, que marca o cenário urbano local.
Na perspectiva de agir incisivamente no desenho profissiográfico dos sujeitos em
processo de formação, e contemplar a amplitude de ações e políticas a que se propõe
a faculdade, é de extrema importância o revisitar contínuo dos projetos pedagógicos
dos cursos de graduação, pós-graduação e das atividades de pesquisa e extensão. A
execução de tais atividades permitirá a faculdade o alcance da missão institucional.
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3.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO

A organização didático-pedagógica da FACIPE estrutura-se com o propósito de
dimensionar a qualidade de suas ações acadêmicas, de forma a dar sustentação ao
seu Projeto Pedagógico Institucional. Compreende os seguintes cursos:
•

Graduação – bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia, abertos à
matrícula de candidatos que tenham concluído o ensino médio, ou
equivalente, e obtido classificação em processo seletivo;

•

Pós-Graduação – organizada por Cursos de Especialização e MBA, abertos
à matrícula de candidatos diplomados em Cursos de graduação e que
atendam às normas fixadas por cada programa ou curso;

•

Extensão – abertos à matrícula de candidatos que satisfaçam aos requisitos
exigidos em cada caso.

Na Faculdade Integrada de Pernambuco, a organização didático-pedagógica
compreende também formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e
execução do trabalho docente. Para o acompanhamento e avaliação do planejamento
e execução do trabalho docente, a FACIPE conta com o Núcleo de Apoio Pedagógico
e Psicossocial (NAPPS), que, juntamente com os coordenadores de cursos,
assessoram os professores, tendo em vista a qualidade do processo ensinoaprendizagem. Também há participação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que
é promotora do acompanhamento das ações realizadas no âmbito da Instituição.
A FACIPE organiza Jornadas Pedagógicas com o objetivo de contribuir com a
prática docente e disponibiliza atividades no Programa de Formação Continuada
Docente, cujo objetivo é dialogar, de forma sistemática, acerca do desenvolvimento
de metodologias, bem como auxiliando os docentes em suas dificuldades.
As aceleradas transformações que se processam no mercado de trabalho com
a introdução de inúmeras e dinâmicas tecnologias, a adoção de novos paradigmas
conceituais e sociais e as alteridades presentes no campo científico em relação às
normas, padrões éticos e formas de condutas, no campo de trabalho e/ou nas ações
da vida privada, suscitam da sociedade moderna a formulação um novo perfil de
homem, dotado de competências que incluem a criatividade, flexibilidade, iniciativa e
autonomia intelectual, o conceito de autonomia é compreendido a partir de Freire
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(1998) que ressalta o ato de ensinar como processo de construção individual
interligados pela relação do homem com os outros.
No âmbito educacional estas mudanças vêm provocando uma revisão
conceitual dos princípios que norteiam a atuação pedagógica das instituições, e, no
caso específico das Instituições de Ensino Superior, tem exigido destas a revisão de
suas práticas e, por conseguinte, a adoção de novos paradigmas educacionais que
correspondem ao perfil profissiográfico que se delineia.
A Faculdade Integrada de Pernambuco, em consonância com este contexto e
atenta às novas tendências educacionais e profissionais, assume em seu Projeto
Pedagógico o compromisso de formar profissionais dotados de um saber que se
alicerça nas mais recentes teorizações da ciência, integradas com o desenvolvimento
e melhoria das condições de vida das comunidades onde atua e para tanto, busca na
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o embasamento para uma
atuação pedagógica qualificada.
Nesta perspectiva concebe-se:
•

Ensino como processo

de socialização e

produção

coletiva

do

conhecimento;
•

Pesquisa como construção e produção científica e da tecnologia; e

•

Extensão como processo de interação com a comunidade, a partir de ações
contextualizadoras da aprendizagem e cumprimento da função social da
Instituição.

De acordo com as concepções explicitadas anteriormente, a flexibilização
curricular constitui parte inerente às inovações que a Faculdade Integrada de
Pernambuco estando consubstanciada no Projeto Pedagógico Institucional, nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos por mecanismos presentes nos currículos dos
cursos ofertados pela IES, que se consolidam por meio de disciplinas optativas e
atividades complementares à formação. As disciplinas optativas flexibilizam o
currículo ao se constituírem em ofertas abertas de saberes, que se alinham a áreas
de aprofundamento do curso, ou mesmo áreas afins, propiciando a organização de
trajetórias individuais de formação.
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As atividades complementares ampliam a formação, visando propiciar ao
estudante a oportunidade de realizar uma trajetória autônoma, flexibilizando seu
currículo. Assim, oportuniza o contato com conhecimentos e atividades que
transcendam os programas das disciplinas, o que viabiliza vivências voltadas ao
mundo da ciência e do trabalho, que tem em vista a busca da sua autonomia
acadêmica, ao efetuar escolhas, que permitem a organização de trajetórias
individuais, no decorrer da formação profissional (FREIRE, 1998). Também, Plano
Individual de Trabalho (PIT), voltado a temas transversais, caracteriza-se como uma
oportunidade de formação curricular flexibilizada, por se constituir em atividades
formativas de escolha individual dos discentes, que tem como objetivo contribuir para
uma formação cidadã, ética e com respeito à diversidade.
Convergindo para a construção da autonomia intelectual do discente, ao
direcioná-lo para a otimização dos estudos de acordo com suas necessidades
formativas e laborais, bem como, tomar como ponto de partida no processo de
construção do conhecimento a problematização e a complexidade (MORIN, 1994), a
FACIPE possibilita ao egresso entender a mobilidade das novas demandas sociais e
mercadológicas.

Oportunidades diferenciadas de integralização curricular e de aproveitamento
de estudos

Os cenários diferentes à integralização mínima, poderá ocorrer nos Cursos da
Instituição. Enquadram-se, nestes contextos, o aproveitamento de estudos realizados
em outros cursos no ensino superior, na FACIPE, ou em outras instituições, que tem
sua oferta conforme legislação vigente no ensino superior; e, também, é garantida a
discentes aproveitamento de estudos, conforme previsto no Art. 47, § 2º da Lei no
9.394/96.
Mediante este perfil, as oportunidades diferenciadas de integralização
curricular e de aproveitamento de estudos materializam-se, na FACIPE, em cursos já
implantados, nas seguintes situações:
•

Aproveitamento de estudos por análise de currículo para portadores de
curso superior, obtido na FACIPE, ou em outras IES brasileiras e que
atendam à legislação vigente;

117

•

Aproveitamento de componentes curriculares cursados em cursos de pósgraduação, considerando análise curricular e aprovação do Colegiado de
curso;

•

Aproveitamento de componentes curriculares cursados em IES estrangeira,
desde que a mobilidade estudantil seja decorrente de convênio de parceria
entre a instituição receptora e a FACIPE, mediante análise de currículo e
conforme normas estabelecidas pelo Conselho Superior;

•

Aproveitamento de estudos, decorrente de conteúdos cursados, por
transferência entre cursos da própria Instituição;

•

Aproveitamento de estudos por análise de currículo, para portadores de
diploma adquirido em IES estrangeira e devidamente convalidado no Brasil,
na forma da lei;

•

Aproveitamento extraordinário dos componentes curriculares, pautado no
Art. 47, § 2º da Lei no 9.394/96, assegurado aos estudantes que
comprovadamente

demonstrem

extraordinário

aproveitamento

nos

estudos, por meio de avaliações e outros instrumentos de verificação
específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter a
abreviação da duração dos seus cursos.

Referências Didático-Pedagógicas

As ações de ensino (em diversas modalidades e níveis), de pesquisa (em suas
diversas instâncias institucionais) e de extensão, estão direcionadas ao atendimento
de concepções definidas na missão institucional e princípios gerais deste Projeto
Pedagógico Institucional, sendo que as referências didático-pedagógicas contribuem
para a operacionalização de tais elementos, na medida em que indica a forma de
execução e desenvolvimento dos mesmos.
a. Ênfase no desenvolvimento competências – Caracterizada pelo exercício
de ações que possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes,
conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na realidade
profissional e social, na resolução de problemas e nos encaminhamentos
criativos demandados por fatores específicos. Assim, as práticas didáticas e
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avaliação discente devem privilegiar o aprimoramento e aplicação de
habilidades e competências claramente identificadas, estando entre elas,
independentemente daquelas específicas de cada área ou curso:
•

Tomada de decisão;

•

Enfrentamento e resolução de problemas;

•

Pensamento crítico e criativo;

•

Domínio de linguagens;

•

Construção de argumentações técnicas;

•

Autonomia nas ações e intervenções;

•

Trabalho em equipe;

•

Contextualização de entendimentos e encaminhamentos.

b. Relação Competências/Conteúdos – Compreensão de que, mesmo se
estimulando e priorizando a aquisição e desenvolvimento de competências
(pautadas na experimentação prática dos saberes) há de se resguardar o
conhecimento historicamente construído e fundamentado na prática científica,
convertido em conteúdos. Assim, possibilitam-se a aquisição de habilidades e
competências fundamentadas em conteúdos consagrados e essenciais para o
entendimento conceitual de determinada área de conhecimento ou atuação.
c. Interdisciplinaridade – Operacionalizada por meio da complementariedade de
conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de um mesmo
campo do saber e entre diferentes campos, dialeticamente provocada através
de conteúdos e práticas que possibilitem a diminuição da fragmentação do
conhecimento e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado à
realidade profissional e social.
d. Transversalidade – Referente aos temas ou assuntos que ultrapassam a
abrangência

dos

conteúdos

programáticos

formalmente

constituídos,

abordando questões de ordem ética, política e pedagógica que transpassam
as ações universitárias. É por meio da transversalidade que são abordadas as
questões de interesse comum da coletividade e independente da área de
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conhecimento. Podem-se citar temas como ecologia, formação humanista e
cidadã, desenvolvimento sustentável, preservação cultural e diversidade,
inclusão social, metas individuais versus metas coletivas, competitividade
versus solidariedade, empreendedorismo, ética corporativista versus ética
centrada na pessoa etc., todos comprometidos com a missão institucional, com
a educação como um todo e com o presente Projeto Pedagógico Institucional.
Os temas transversais para os cursos e ações da FACIPE devem considerar
os seguintes pontos:
•

Propositura a partir de discussões fundamentadas do corpo docente
envolvido em cada curso ou ação;

•

Clara associação com demandas sociais e institucionais;

•

Identificação de temas que revelem as concepções presentes neste
Projeto Pedagógico Institucional;

•

Identificação de temas atuais e complementares às políticas públicas
de relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas
afirmativas, formação ética, ecologia e desenvolvimento etc.).

e. Fomento na Autonomia do Aluno – Implementação de práticas didáticas e
pedagógicas que promovam a autonomia crescente do aluno no transcorrer de
sua formação, por meio de métodos de estudos dirigidos, desenvolvimento de
pesquisas, intervenções técnicas com orientação/acompanhamento etc.

f. Promoção de Eventos - Intensificação de atividades extra-classe - no âmbito
das disciplinas, das unidades programáticas, do curso ou da Instituição - no
que diz respeito à promoção de eventos científicos e acadêmicos, de extensão
e de socialização dos saberes, de sorte a possibilitar a autonomia e diversidade
de metodologias educacionais e de informação/análise da realidade social e/ou
profissional.
g. Orientação para a Apreensão de Metodologias Ativas – Os pressupostos
condicionantes apoiam-se em métodos dinâmicos de ensino aprendizagem,
em suas múltiplas tipologias e possibilidades, de forma a levar o discente a
“aprender a aprender”, incentivando a ação e reflexão críticas. As ações de
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aulas e/ou de formação devem possibilitar aos estudantes a aquisição de
competências no sentido da utilização de metodologias adequadas para a
busca de informações e/ou desenvolvimento de formas de atuação, utilizandose de métodos consagrados pelas ciências, bem como outros disponibilizados
pela tecnologia e pelo processo criativo. As metodologias ativas adotadas pela
FACIPE têm como pressupostos as seguintes concepções:
•

Domínio teórico, que compreende a etapa inicial da aprendizagem
significativa, em que se considera como ponto de partida o conhecimento
prévio do discente. Por meio de estratégias diversificadas, em que se
estabelecem necessariamente o debate, a leitura e a produção de textos
acadêmicos, com vistas ao domínio do conceito teórico.

•

Aplicabilidade

do

conhecimento,

que

envolvem

estratégias

de

aprendizagem de natureza teórico-prática, envolvendo estudo de casos,
problematização,

dentre

outras,

que

visam

à

compreensão

do

conhecimento adquirido em sua consolidação, por meio da sua
aplicabilidade.
•

Ampliação dos conhecimentos, por meio de ação e reflexão teórico-prática,
envolvendo estudos individuais e em grupo, tendo em vista a integração de
saberes, sendo estabelecidos parâmetros para o desenvolvimento das
etapas da atividade.

•

Problematização e proposta de intervenção, que tem caráter integrador e
interdisciplinar, e considera a identificação de um problema e as hipóteses
de solução, a fim de se definir uma intervenção, por meio de simulações
e/ou vivências reais e seu compartilhamento, a partir de valores científicos,
éticos e socialmente responsáveis.

h. Utilização de Recursos Tecnológicos: A IES pela adoção de metodologias
ativas, tem nos avanços tecnológicos a viabilidade do processo ensino
aprendizagem como uso de recursos tecnológicos ( softwares e hardware) que
atendem a qualificação dos atores universitários

(docentes, discentes e

pessoal administrativo) para a utilização das plataformas digitais disponíveis
em cada área e/ou campo de atuação, fomentando parcerias e atualizações
nas ações empreendidas.
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i.

Princípios Pedagógicos Integradores: autonomia do discente com a
valorização de suas experiências, a partir do conhecimento prévio, que
contribui para a aquisição de competências, que tem em vista a sua capacidade
de tomar decisões, realizando escolhas. Os princípios integradores do
conhecimento adquirido e a ser mobilizado encontra na interdisciplinaridade, o
seu eixo favorecedor que favorece a superação da fragmentação do
conhecimento, posto que este adquire uma dimensão articuladora. Os
princípios integradores poderão ocorrer nos cursos ofertados pela Instituição,
nas seguintes formas:
•

Projetos interdisciplinares, com temáticas definidas, perpassando o
currículo;

•

Disciplinas de natureza integradora, a perpassar o currículo,
considerando a finalidade de articular os saberes,
transversalmente;

•

Fóruns/seminários de discussão de casos e/ou integrador, a
permear o currículo, de forma transversal.

•

Pesquisas/práticas investigativas que fomentam a preparação do
estudante para o olhar do pesquisador e da investigação.

3.4 POLÍTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO,
PESQUISA/PRÁTICAS INVESTIGATIVAS E EXTENSÃO

Em conformidade com a missão da FACIPE que é "Inspirar as pessoas a
ampliar horizontes", com os seus princípios pedagógicos adotados, bem como com o
perfil do egresso almejado pela Instituição, elencam-se, neste Projeto Pedagógico
Institucional, as políticas para o ensino de graduação e pós-graduação,
pesquisa/práticas investigativas e extensão, que se estabelecem nas seguintes
perspectivas:
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3.4.1 Políticas de Ensino da Graduação

As políticas e diretrizes do ensino de graduação fundamentam-se de forma a
atingir o perfil almejado para o egresso da Instituição, alicerçando-se no estímulo ao
pensamento crítico e reflexivo e em metodologias participativas, que contribuam para
a articulação dos saberes e de sua aplicabilidade aos contextos éticos, social,
ambiental, político, econômico, cultural e tecnológico.
Tal posicionamento assumido pela IES encontra respaldo em uma ação
educacional que busca o constante fomento à interação ensino, pesquisa/práticas
investigativas e extensão, bem como da inserção regional. Assim posto, elencam-se
as seguintes políticas para o ensino de graduação na FACIPE:
•

Formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, por meio de
um processo educativo que os capacite para atender às necessidades e
expectativas do mundo do trabalho e da sociedade, com competência para
formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação;

•

Valorização dos princípios éticos e humanísticos;

•

Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao discente a autonomia
na sua formação acadêmica;

•

Atualização

permanente

dos

projetos

pedagógicos,

levando-se

em

consideração as Diretrizes Curriculares, a dinâmica dos perfis profissiográficos
dos cursos ofertados e as demandas da região onde a Instituição está inserida;
•

Estabelecer parcerias com outras instituições de ensino superior, para a oferta
de ensino a distância, ampliando, assim, a oportunidade de acesso ao ensino
superior;

•

Oportunizar o acesso e permanência no ensino superior, por meio do
fortalecimento e diversificação na forma de ingresso e nas políticas de
atendimento ao discente;

•

Ampliar e

consolidar

a

relação

com o

egresso,

como

forma

de

acompanhamento das trajetórias profissionais, avaliação da qualidade do
cursos ofertados e constante oferta de educação continuada;
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•

Garantia de mecanismos de avaliação interna e externa, a fim de subsidiar a
atualização dos projetos pedagógicos de curso;

•

Realização de eventos acadêmicos, tendo em vista a promoção de atividades
complementares à formação;

•

Constante estímulo à capacitação de docentes, considerando a elevação da
titulação em nível stricto sensu.

•

Implementar e consolidar um processo de avaliação da aprendizagem, em que
a avaliação é vista como momento privilegiado da aprendizagem;

•

Consolidação e ampliação da iniciação científica e da extensão, em sua
articulação com o ensino;

•

Compromisso com a constante atualização do acervo bibliográfico, conforme
as demandas dos projetos pedagógicos de cursos, a fim de garantir a qualidade
do ensino ofertado;

•

Investimentos constantes em manutenção, aquisição de materiais e
equipamentos para os laboratórios específicos, assim como em novas
tecnologias, assegurando a qualidade dos serviços, que impactam no ensino;

•

Fomentar a articulação entre a graduação e a pós-graduação.

Considerando as políticas expressas para o ensino de graduação na FACIPE, os
projetos pedagógicos dos cursos de graduação ofertados pela Instituição, devem se
nortear pelas seguintes diretrizes:

a) Atender às Diretrizes Curriculares Nacionais, emanadas par cada curso de
graduação,

as

demais

legislações

vigentes

na

educação

superior,

especialmente os requisitos legais e normativos vigentes e o disposto nos
documentos institucionais e normativos da Instituição;
b) Atender nos projetos pedagógicos de cursos a articulação entre a concepção
do Curso, sua inserção regional, os seus objetivos, o perfil do egresso, as
competências a serem adquiridas e os conteúdos curriculares;
c) Constante acompanhamento e atualização do projeto pedagógico de cada
curso de graduação, pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante, atendendo
demandas específicas do mercado de trabalho, da sociedade, de legislações
específicas, tendo em vista a garantia da qualidade dos cursos ofertados pela
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IES, conforme parâmetros estabelecidos pelo SINAES, dentre outros
indicadores e demandas.
d) Contemplar a flexibilidade do currículo, por meio de disciplinas optativas e de
atividades complementares à formação, em todos os projetos pedagógicos dos
cursos ofertados;
e) Considerar as políticas de educação inclusiva e acessibilidade, previstas nos
projetos pedagógicos dos cursos ofertados, tendo em vista a acessibilidade
arquitetônica, atitudinal, pedagógica e comunicacional;
f) Inserção de conteúdos e temáticas de inserção regional, nos currículos dos
cursos ofertados;
g) Garantir a articulação entre os componentes curriculares e a sua mobilização,
para atender à interdisciplinaridade;
h) Adoção em todos os projetos pedagógicos de curso de metodologias
participativas e de utilização de tecnologias incorporadas ao processo ensino
aprendizagem, na forma como estabelece este Projeto Pedagógico
Institucional;
i) Contemplar nos projetos pedagógicos de cursos atividades complementares à
formação, privilegiando a iniciação científica, a extensão e a monitoria;
j) Garantir a inserção nos projetos pedagógicos de cursos saberes e reflexões
acerca da inclusão social, direitos humanos, educação ambiental, relações
étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana e Linguagem Brasileira
de Sinais;
k) Considerar o estágio curricular supervisionado nas formas estabelecidas nos
projetos pedagógicos de cursos, respeitando as especificidades das
legislações vigentes, conforme as áreas de formação;
l) Contemplar mecanismos de nivelamento de estudo, tendo em vista o
diagnóstico de fragilidades, que se apresentarem na formação prévia do
ingressante;
m) Assegurar que a iniciação à pesquisa e a extensão estejam consoantes com
as políticas específicas para estas atividades expressas neste documento e,
especialmente, atendam aos aspectos regionais.
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Formas de acesso/ingresso

O acesso às informações dos Cursos de graduação ocorre através do site da
FACIPE (www.FACIPE.edu.br), em que é disponibilizado o Catálogo dos cursos,
contendo objetivos, perfil do egresso, administração acadêmica, campo de atuação,
estrutura física, e valor da mensalidade etc., os discentes podem ser atendidos
diretamente pelo coordenador através de ramais e do e-mail dos cursos.
As formas de ingresso nos cursos são:
•

Processo Seletivo Presencial – semestralmente a FACIPE abre edital para
ingresso na Instituição. A seleção é feita através de provas de redação e provas
relacionadas as disciplinas do ensino médio. Aprovação dependerá do
desempenho do aluno assim como o quadro de vagas.

•

Processo Seletivo Notas do ENEM - semestralmente a FACIPE abre edital
para ingresso na Instituição. A seleção é feita através das notas do ENEM e o
candidato precisará ter média aritmética nas notas das prova igual ou superior
a 450 pontos e na nota da redação ser superior a zero. Respeitando também o
quadro de vagas.

•

Processo Seletivo FIES - O edital é de responsabilidade do Ministério da
Educação e a divulgação do mesmo é feita semestralmente e a seleção é feita
pelo Ministério da Educação conforme critérios do programa.

•

Processo Seletivo PROUNI - O edital é de responsabilidade do Ministério da
Educação e a divulgação do mesmo é feita semestralmente. A seleção é feita
pelo Ministério da Educação, conforme critérios do programa.

•

Processo Seletivo PROUNI Recife - O edital é de responsabilidade da
Prefeitura da Cidade do Recife e a divulgação é feita semestralmente. A
seleção é feita pela prefeitura da Cidade do Recife, conforme critérios do
programa.

•

Portador de Diploma - Semestralmente a FACIPE abre edital portador de
diploma. A seleção é feita através de análise do histórico. Respeitando também
o quadro de vagas.
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•

Transferência Externa- Semestralmente a FACIPE abre edital de transferência.
A seleção é feita através de análise do histórico pela coordenação e
respeitando também o quadro de vagas.

•

Transferência Interna – é o processo de mudança de curso, turno ou unidade
dentro da própria FACIPE. Semestralmente a FACIPE abre edital de
transferência interna informando os cursos e períodos que estão com vagas os
alunos interessados solicita o processo através do nosso sistema de protocolo
e a análise é feita pela coordenação do curso conforme critérios abaixo:
Existência de Vagas; Maior número de disciplina aproveitada; Maior Média
Geral Ponderada – MGP.

Projetos Pedagógicos dos Cursos

No que concerne à construção dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs)
algumas diretrizes, aliadas as já consagradas no meio acadêmico, devem ser
observadas de modo a garantir a apropriação dos princípios e conceitos contidos no
presente Projeto Pedagógico Institucional, explicitados no corpo dos PPCs. A
estrutura

dos

cursos

e

programas

devem

explicitar

as

articulações

e

complementaridades necessárias das unidades programáticas e das disciplinas –
horizontalmente, verticalmente e transversalmente por meio dos Temas Transversais
considerando os Eixos Estruturantes.
O desenvolvimento do PPC da FACIPE é coordenado e implantando pelo
Núcleo Docente Estruturante do curso, pelo Colegiado do Curso, pela Diretoria
Acadêmica e representa o resultado da soma de experiências acadêmica,
administrativa e pedagógica dos docentes que atuam no mercado de trabalho na área
de formação do curso. As contribuições são realizadas a partir da reflexão crítica sobre
o perfil da formação dos futuros profissionais no contexto político, econômico, social
e ambiental da Região Nordeste e do Brasil.
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Da organização dos projetos pedagógicos dos cursos

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Instituição deverão
atender à estrutura nas Diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC),
o PPC na FACIPE é desenvolvido de forma coletiva, em consonância com o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), que dá identidade Institucional e trata sobre o papel
da faculdade (missão e visão) no âmbito da sua contribuição social local, regional e
nacional por meio do ensino, da pesquisa e extensão, com o Plano de
Desenvolvimento da Instituição (PDI), que estabelece o planejamento para
desenvolver as políticas do PPI, e com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada
curso e área, que direcionam os requisitos para a formação do perfil, habilidades e
competências dos futuros profissionais graduados.
O Projeto Pedagógico de Curso considera as três dimensões orientadas no
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, considerando a Contextualização
da IES e do Curso, que aborda elementos como: a organização curricular,
conhecimentos e saberes necessários à formação profissional requerida pelo perfil do
egresso; estrutura curricular; ementas, bibliografias básica e complementar;
metodologia de ensino; equipe docente e administrativa; recursos materiais, serviços
de laboratórios e infraestrutura de apoio ao funcionamento do curso.
A organização dos Programas dos Cursos é realizada em Eixos Estruturantes:
que sistematizam a complementaridade dos conteúdos, saberes, ações e
competências, em grupos de unidades programáticas e/ou disciplinas que guardam
proximidade quanto a finalidades específicas da formação. Citam-se, como exemplos
orientadores, os seguintes Eixos Estruturantes:
•

Eixo de Fenômenos e Processos Básicos: Congrega saberes e conteúdos
associados à origem do campo de saber ao qual está situado o curso, ao
mesmo tempo em que fornece os subsídios necessários para a introdução
do discente naquele campo ou área de conhecimento;

•

Eixo de Práticas Investigativas: Congrega as unidades e conteúdos dirigidos
para a apreensão e treino de metodologias associadas à investigação do
cotidiano e à iniciação científica;
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•

Eixo de Formação Específica: Aglutina unidades programáticas que
abordam os conhecimentos, saberes, técnicas e instrumentos próprios do
campo de saber e/ou de atuação profissional relativa à determinada
formação;

•

Eixo de práticas Profissionais: Congrega as unidades orientadas para o
exercício e inserção dos discentes em diferentes contextos profissionais,
institucionais, sociais e multiprofissionais inerentes a sua área ou campo de
atuação, com o intuito de promover a aquisição de habilidades e
competências específicas do exercício profissional em questão.

Ressalta-se que os Eixos citados constituem referenciais, não restringindo,
outros possíveis a cada área ou curso.

Princípios metodológicos

A adoção de uma concepção de aprendizagem significativa - que considera a
interação e o conhecimento existente na estrutura cognitiva do estudante que
aprende (AUSUBEL, 2003) - e colaborativa compreende a aplicabilidade dos
princípios pedagógicos assumidos pela Instituição. As práticas baseadas nestes
princípios devem se apoiar em um processo de ação-reflexão-ação, visto a
valorização da construção do conhecimento, que leve à autonomia intelectual do
estudante, exigindo, portanto, que toda ação seja refletida (FREIRE, 1998).
Neste sentido, as metodologias a serem adotadas pressupõem a construção
de saberes à luz do conceito teórico e sua aplicabilidade problematizada. Por este
pressuposto propõe-se a aprendizagem significativa, que considera as experiências
prévias dos discentes, como desencadeadoras das relações entre o novo
conhecimento e o já adquirido, em situação de prática, tendo como suporte a
realidade, de forma a promover significação ao processo ensino aprendizagem.
Também, uma aprendizagem em que o estudante possa desenvolver diferentes
práticas de interação com o meio, com conhecimento específico, com seus pares e
seus professores.
De tal forma, a metodologia adotada ao processo ensino aprendizagem deve
considerar o envolvimento dos discentes no processo, privilegiando, principalmente,
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a leitura e a produção de textos acadêmicos próprios da área profissional (AUSUBEL,
2003).
Por outro lado, as metodologias participativas são facilitadoras das relações
teórico-práticas, nos contextos da aplicabilidade do conhecimento e em sua
problematização, consolidando, desta forma, os saberes em situação de prática
profissional, simuladas e/ou reais. Estes pressupostos propiciam aos discente a
construção do conhecimento, adquirindo competências para a resolução de
situações problema, sendo instado a problematizar o conhecimento, expor dúvidas,
desenvolver hipóteses, refletir e consolidar o domínio do saber.

Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem

Os pressupostos condicionantes às metodologias ativas apoiam-se em
métodos dinâmicos de ensino aprendizagem, em suas múltiplas tipologias e
possibilidades, de forma a levar o discente a “aprender a aprender”, incentivando a
ação e reflexão críticas (ANASTASIOU, 2014). Neste sentido, o discente assume o
protagonismo de sua aprendizagem, sendo motivado a construir o seu conhecimento
e desenvolver a sua autonomia intelectual. Assume relevância o debate, os estudos
de caso, as práticas investigativas associadas ao ensino, às pesquisas bibliográficas,
a produção de textos acadêmicos, estudos de caso problematizados e de
intervenção, atividades que visam a interdisciplinaridade, estudos dirigidos, dentre
outros pertinentes.
Independente da tipologia a ser adotada, deve-se considerar o conhecimento
prévio dos discentes, assim como possibilitar uma ação reflexiva, que os levem a
dominar a concepção teórica do saber e sua aplicabilidade, por meio da
ação/reflexão, de forma a propiciar a aquisição de competências, para intervir na
realidade, considerando os valores éticos e humanísticos. São enfatizadas a
interdisciplinaridade, a transversalidade e a contextualização do conhecimento, o que
proporciona ao processo ensino aprendizagem adquirir significado. Assim, as áreas
do conhecimento se integram, possibilitando a interação entre a teoria e a prática,
que se sistematizam pelo conhecimento científico e sua aplicabilidade na realidade.
As metodologias ativas adotadas pela FACIPE têm como pressupostos as
seguintes concepções:
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a) Domínio teórico, que compreende a etapa inicial da aprendizagem
significativa, em que se considera como ponto de partida o conhecimento
prévio do discente. Por meio de estratégias diversificadas, em que se
estabelecem necessariamente o debate, a leitura e a produção de textos
acadêmicos, o processo ensino aprendizagem é conduzido, para que o
discente domine o conceito teórico.
b) Aplicabilidade

do

conhecimento,

que

envolvem

estratégias

de

aprendizagem de natureza teórico-prática, vistos em estudo de casos,
problematização,

dentre

outras,

que

levem

à

compreensão

do

conhecimento adquirido, em sua aplicabilidade.
c) Ampliação dos conhecimentos, por meio de ação e reflexão teórico prática,
que se materializam em estudos individuais e em grupo, tendo em vista a
integração

de

saberes,

sendo

estabelecidos parâmetros

para

o

desenvolvimento das etapas da atividade.
d) Problematização e proposta de intervenção, que tem caráter integrador e
interdisciplinar, e considera a identificação de um problema e as hipóteses
de solução, para se definir uma intervenção, que encontra nas simulações
e/ou vivências reais e seu compartilhamento, a partir de valores científicos,
éticos e socialmente responsáveis, a sua consolidação.

Princípios pedagógicos integradores

A autonomia do discente, que se busca, com a valorização de suas
experiências, a partir do conhecimento prévio, evolui para a aquisição de
competências, que tem em vista a sua capacidade de tomar decisões, realizando
escolhas,

tem na

interdisciplinaridade um

dos elementos propulsores do

conhecimento problematizado. Isto porque o pensamento autônomo construído
consolida o domínio das competências necessárias à formação profissional, pessoal
e de compromisso social. Assim, os princípios integradores do conhecimento
adquirido e a ser mobilizado encontra na interdisciplinaridade, o seu eixo favorecedor.
Assim, a necessidade de uma prática pedagógica integrada é elemento indispensável
à construção de significados na aprendizagem, encontrando na interdisciplinaridade
uma forma imprescindível para a superação da fragmentação do conhecimento, posto
que este adquire uma dimensão articuladora.
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Por estes pressupostos, o processo ensino aprendizagem deve privilegiar a
interdisciplinaridade, enquanto articuladora da teoria e prática, em situação de prática
profissional simulada e/ou vivenciada, a fim de promover a problematização do
conhecimento, em sua aplicabilidade. Os princípios integradores poderão ocorrer nos
cursos ofertados pela Instituição, nas seguintes formas:

1. Projetos interdisciplinares, com temáticas definidas, perpassando o
currículo;
2. Disciplinas de natureza integradora, a perpassar o currículo, considerando
a finalidade de articular os saberes, transversalmente;
3. Fóruns/seminários de discussão de casos e/ou integrador, a permear o
currículo, de forma transversal.
4. Pesquisas que permitam ampliar o conhecimento do estudante e contribuir
para o envolvimento nos projetos de iniciação cientifica.

Processo de avaliação

Avaliar é sempre uma reflexão e implica tomar decisões sobre aspectos da
realidade. “Avalia-se para diagnosticar avanços e entraves, para intervir, agir,
problematizando, interferindo e redefinindo os rumos e caminhos a serem percorridos”
(LOCH, 2003, p.134). A avaliação diagnóstica implica avaliar o processo e não
somente o produto, significa ver a instituição educacional como um espaço
contraditório passível, portanto, de ser compreendida e mudada. A avaliação vista por
esse prisma se torna impulsionadora do processo de construção do conhecimento.
Consonante aos princípios defendidos no Projeto Pedagógico Institucional, a
sistemática de avaliação do processo ensino/aprendizagem concebida pela
Faculdade Integrada de Pernambuco resguarda:
•

Contextualização da Avaliação: O processo e instrumentos utilizados
devem atender ao princípio de verificação da aprendizagem apreendida
pelo

estudante, estimulando

a

apresentar suas

habilidades e

competências, além de técnicas e metodologias de intervenção em
situações possíveis de atuação que estimula a posicionar-se frente às
questões do dia-a-dia.
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•

Avaliação como instrumento

de aprendizagem: O processo de

avaliação deve averiguar a intensidade e/ou nível de aprendizagem
adquirida pelo estudante e proceder a intervenções pedagógicas que
possibilitem a superação de dificuldades e desvios observados.
Registre-se, porém, que o mérito da aprendizagem, expressa em notas,
deve ser preservado como atestado

de aquisição

de saberes

necessários para a atuação técnica/profissional qualificada.
•

Dimensão formativa da avaliação: Resguardadas as necessidades
de apreensão normativa de técnicas, conceitos e conteúdos, a avaliação
deve ser orientada para sua dimensão formativa, com valorização da
autonomia e participação do discente, bem como do desenvolvimento e
utilização de habilidades e competências focadas em possibilidades reais
de intervenção profissional, para além das normas e conteúdos;

•

Identificação

e

verificação

de

competências

e

habilidades

adquiridas/desenvolvidas: As avaliações procedidas contemplam a
identificação de habilidades e competências, previstas no planejamento
das disciplinas e unidades programáticas;
•

Avaliação como processo contínuo: A avaliação desenvolvida como
processo formativo, assim, prevê vários momentos de avaliação que
possibilitem a identificação de acertos – que devem ser ressaltados, e de
erros - que devem ser superados.

Explicitadas

as

premissas

iniciais

sobre

a

avaliação

do

processo

ensino/aprendizagem, são expressos, na sequência, os itens que consolidam a
avaliação e a representação de seus índices representativos (notas e médias). As
avaliações são efetuadas no decorrer das Unidades Programáticas (UP), em número
de duas a cada período letivo e segundo calendário acadêmico, sendo que a nota de
cada UP é composta pela nota auferida de uma Prova Contextualizada (PC) e de uma
Medida de Eficiência (ME), representada em nota única, observando-se os critérios
abaixo:
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I – A nota de cada Unidade Programática (UP) é auferida por meio de
verificação de atividades planejadas para cada disciplina, que abrange:
•

Prova Contextualizada;

•

Atividades de investigação (práticas investigativas e/ou de iniciação
científica);

•

Atividades de extensão;

•

Trabalhos de Campo;

•

Seminários;

•

Palestras;

•

Projetos;

•

Resenhas e fichamentos;

•

Outras formas indicativas de aprendizagem.

Os instrumentos, formas e metodologias, bem como os critérios de avaliação
adotados devem ser pré-estabelecidos e registrados no Plano Integrado de Trabalho
(PIT) dos Professores, observando-se os objetivos e princípios do curso e da
disciplina, bem como os contidos no presente PPI, e declarados/apresentados aos
discentes no início de cada período letivo.
II – A composição das avaliações - expressas em notas e desenvolvidas
em cada unidade programática - abrangem:

a) Avaliação Contextualizada (AC): aborda os conteúdos ministrados e as
habilidades e competências adquiridas, verificadas por meio de exame
aplicado.
b) Medida de Eficiência (ME): obtida por meio de verificação do rendimento do
estudante em atividades (individual ou em grupo), de investigação (pesquisa,
iniciação científica, práticas investigativas), de extensão, trabalhos de campo,
seminários, resenhas, fichamentos e outras formas de verificação previstas no
Plano Integrado de Trabalho (PIT), respeitado o calendário letivo, traduzidas
em notas.
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c) Projetos/TCC/Monografias/Relatórios: obtida por meio de verificação do
rendimento do estudante a depender da composição do PPC e das
especificidades contidas na Diretriz Curricular do Curso.

A nota de cada unidade programática (UP1 e UP2) será expressa em índice
que varia de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, considerando:
•

Prova Contextualizada (PC) – Compõe uma parcela da nota, correspondente
a, no mínimo 6,0 (seis) e no máximo 8,0 (oito) pontos da nota de cada unidade
programática.

•

Medida de Eficiência (ME) – Compõe, necessariamente, a avaliação das
unidades programáticas, podendo valer de 2,0 (dois) a 4,0 (quatro) pontos do
total da nota de cada unidade programática;

Os modelos avaliativos podem ser aplicados de forma distinta em cada unidade
programática. A nota de cada unidade programática (UP1 e UP2) é obtida pela soma
da nota aferida pela Prova Contextualizada (PC), a nota da Medida de Eficiência (ME)
e/ou as Atividades Práticas Supervisionadas (APS);
A Média Final (MF) da disciplina é obtida pela equação:

MF = (UP 1 X 4) + (UP 2 X 6)
10

Para aprovação, o aluno deverá obter média igual ou superior a 6,0 (seis),
resultante da média aritmética, além de, no mínimo 75% de frequência. São
considerados aprovados na disciplina:

I - o estudante que obtiver, em cada disciplina, média de aproveitamento igual
ou superior a 6,0 (seis inteiros), fica dispensado do Exame Final;
II – ou, mediante Exame Final, o aluno que, obtiver, em cada disciplina, média
de aproveitamento inferior a 6,0 (Seis inteiros) e maior ou igual a 4,0 (quatro inteiros),
alcançar média final igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) na respectiva disciplina.
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A média final mencionado no inciso II corresponde à média aritmética
resultante da média de aproveitamento no período letivo com a nota registrada no
Exame Final.
O estudante é considerado reprovado na disciplina, se:

I - a média de aproveitamento for inferior a 4,0 (quatro inteiros);
II - a frequência for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas
e das atividades desenvolvidas.
III - a média final for inferior a 6,0 (seis inteiros).

Diante dos avanços da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e
exigidas no mercado de trabalho, a FACIPE atenta à utilização das mídias tecnológicas
que permitem a consolidação da aplicação de competências, oferta disciplinas na
metodologia semipresencial atendendo, a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de
2004 que foi revoga pela Portaria do MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.
A forma de avaliação da oferta semipresencial possibilita aos discentes da
graduação presencial experiências de poder estudar de forma flexível, utilizando
recursos tecnológicos, construindo o conhecimento de forma colaborativa, cooperativa
e autônoma. Os recursos disponibilizados para a interatividade acontecem por meio
de: livros, vídeos, podcasts, chats e fóruns em ambiente virtual.
As atividades a serem executadas relativas a Disciplina semipresencial são
apresentadas e divulgados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e são
avaliadas considerando Provas Presenciais Contextualizadas, Medida de Eficiência e
atividades inerentes à metodologia aplicada.

Concepção de estágio

O estágio é um componente curricular obrigatório quando exigido pelas
Diretrizes Curriculares dos cursos ou como formação complementar quando não há
sua obrigatoriedade legal. Integra um conjunto de atividades que o aluno desenvolve
em situações reais de trabalho, sob a supervisão de um docente.
Na FACIPE há um regulamento próprio, que visa a prestar todo o suporte
necessário às boas práticas profissionais e, consequentemente, à formação do
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discente. Importante, portanto, aprofundar o item – de acordo com legislação vigente
e com as diretrizes institucionais.
O estágio supervisionado compreende, na forma da Lei nº 11.788/2008, as
modalidades:

a) Estágio curricular supervisionado, de caráter obrigatório, sendo este
integrante do currículo, estando o discente sujeito ao seu pleno cumprimento,
mediante regulamento específico de cada curso de graduação, que contempla a
atividade;
b) Estágio supervisionado não obrigatório, caracterizado por estágio que
poderá ser considerado como parte do cumprimento das atividades complementares
à formação e que se caracteriza por contrapartida, do campo concedente, na forma
da Lei nº 11.788/2008.
As atividades de estágio curricular, na FACIPE, norteiam-se pelas seguintes
normas gerais:

a) O estágio curricular não caracteriza vínculo empregatício, na forma da Lei nº
11.788/2008;
b) O estágio curricular somente poderá ser realizado em instituições e órgãos
mediante convênio de parceria para esta atividade-fim;
c) O estágio supervisionado pressupõe a existência de docente supervisor e de
profissional responsável, conforme a especificidade de cada curso, no campo
concedente;
d) Exige-se frequência integral à atividade, no caso de estágio curricular
supervisionado, não existindo quaisquer formas de abono de faltas;
e) A carga horária de estágio supervisionado não poderá ultrapassar seis horas
diárias, totalizando, no máximo, 30 horas semanais;
f) O período máximo de concessão de estágio, para cada discente, em um
mesmo campo concedente, será de dois anos;
g) É obrigatória a elaboração de plano de estágio supervisionado, bem como a
assinatura de termo de compromisso de estagiário, com o campo concedente;
h) É necessária a elaboração de relatórios parciais e finais para a atividade de
estágio curricular supervisionado;

137

i) A forma de avaliação e as especificidades para o estágio curricular
supervisionado deve ser normatizado por cada curso de graduação, que oferta
a atividade;
j) A atividade de estágio supervisionado somente é permitida a discente
devidamente matriculado na FACIPE;
k) O desligamento do estagiário poderá ocorrer por: desistência ou trancamento
de matrícula no curso; falta grave cometida no espaço de estágio e/ou por falta
disciplinar, na forma do Regimento da FACIPE; por solicitação do docente
supervisor do curso, ou por solicitação do campo concedente.

Atividades Complementares

Além das disciplinas teóricas e das disciplinas práticas,

são previstas

atividades complementares para os cursos de graduação da Faculdade Integrada
de Pernambuco, visando propiciar ao aluno a oportunidade de realizar uma trajetória
autônoma e particular, flexibilizando seu currículo e desenvolvendo sua formação
profissional de forma dinâmica, oportunizando a atualização de seus conhecimentos
ao ampliar os conteúdos que transcendam os programas das disciplinas.
O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos
alunos é exercido pela Coordenação do Curso a quem compete: elaborar Programas
de Atividades

Complementares; emitir

parecer

a respeito

da validade

de

documentos apresentados; e, encaminhá-los ao Departamento de Controle
Acadêmico (DCA) para efeito de contabilização dos créditos e registro no histórico
escolar do aluno. Esse acompanhamento terá apoio do Núcleo Docente Estruturante
e Colegiado de Curso.
As atividades complementares podem ser desenvolvidas nos seguintes níveis
instrumentais: Instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade
social, econômica e do trabalho de sua área/curso; Disciplinas complementares que
debatam questões sobre o mundo contemporâneo ou técnicas/métodos/elementos
sobre a produção do conhecimento; Instrumento de iniciação à pesquisa, à extensão
e ao ensino; Produção Científica; Instrumento de contribuição cidadã com trabalhos
e atividades de relevância social; Instrumento de iniciação profissional.
As atividades complementares têm por finalidade propiciar aos discentes
a oportunidade de realizar, em ampliação ao currículo pleno, uma trajetória autônoma
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e particular, com conteúdos extracurriculares, que lhe permitam enriquecer os
conhecimentos auferidos no curso.

Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso é um componente curricular obrigatório e
necessário para a integralização curricular. Configura-se como um momento de
reflexão, crítica e aprofundamento da pesquisa e da descoberta de novos saberes na
área de interesse do estudante, contemplando uma diversidade de aspectos
fundamentais para a formação acadêmica e profissional.
Desenvolvido mediante orientação de um professor, sua realização ocorre por
meio de matrícula em disciplina dedicada a esta oferta. Cada curso institucionaliza
formato que atende as especificidades orientadas nas DCNs.

3.4.2 Políticas de Ensino para a Pós-Graduação

A pós-graduação na Instituição, considerando os pressupostos deste Projeto
Pedagógico Institucional, deve orientar-se para privilegiar propostas que vislumbrem
a interação graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, norteando-se pelo
pluralismo de ideias, propiciando vínculos entre áreas afins, privilegiando o
atendimento prioritário de áreas que contribua com o desenvolvimento regional.
Para as modalidades de pós-graduação lato e stricto sensu elegem-se as
seguintes políticas:

a) Estar em consonância com a missão institucional e vínculos com a educação
loco-regional e atender a demandas dos egressos e desenvolvimento regional
sustentável;
b) Respeitar a identidade e as características da IES, sem deixar de considerar
cada uma de suas unidades, em sua inserção local;
c) A pós- graduação, tanto no nível lato, como stricto sensu, deve ser um locus
privilegiado de geração, desenvolvimento e disseminação da pesquisa;
d) Implantar e consolidar a prática de intercâmbio, por meio de convênio de
parceria, com universidades estrangeiras, de forma a propiciar o intercâmbio
de ideias e a produção conjunta de pesquisa;
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e) Investir em corpo docente com titulação e regime de trabalho adequados ao
pleno desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
f) Implementar e dinamizar grupos de pesquisa na pós-graduação lato-sensu;
g) Consolidar o grupo de pesquisa voltado à implementação da pós-graduação
stricto sensu, de forma a propiciar a implantação do primeiro curso de
mestrado, na FACIPE;
h) Fomentar a publicação de docentes e discentes, investindo em eventos
científicos e na criação de periódicos da própria Instituição.
Em consonância com estas políticas expressas para a pós-graduação,
estabelecem-se as seguintes diretrizes para este nível de ensino:
a) Atendimento prioritário de demandas relevantes para o desenvolvimento
humano e socioeconômico da região e que se voltam à educação continuada
dos egressos da IES;
b) Oferta de cursos que venha a contribuir com o desenvolvimento de novos
setores de atuação profissional, estratégicos para o crescimento regional, de
modo a propiciar o redirecionamento da atuação do profissional e a
consequente melhoria dos níveis de empregabilidade.
c) Vinculação da oferta a linhas de pesquisa prioritários para o desenvolvimento
regional sustentável;
d) Prover os conhecimentos, que permitam aos participantes tomar decisões,
com base em indicadores e de participar ativamente na formulação de
pesquisa, estratégica, planejamento, implementação e controle de ações
inovadoras em seu ambiente de trabalho.

3.4.3 Políticas de Pesquisa/Práticas Investigativas

Na FACIPE há historicamente um direcionamento voltado à pesquisa na
instituição em nível da graduação, pós-graduação e extensão. Neste sentido, a
Faculdade Integrada de Pernambuco incentiva a pesquisa, através de:
•

Do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico nas atividades
didático-pedagógica;
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•

Da realização de pesquisas, básica e aplicada, no âmbito da instituição ou da
comunidade pernambucana;

•

Da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca,
documentação e divulgação científica;

•

Da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de
projetos;

•

Promoção de iniciação científica através do Programa de Bolsas de Iniciação
Científica – PROBIC e Programa Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC;

•

Da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa;

•

Do intercâmbio com instituições científicas;

•

Da programação de eventos científicos e participação em congressos,
simpósios, seminários e encontros, tais como a Semana de Pesquisa e de
Extensão-SEMPEX;

•

Do estimulo aos docentes e aos discentes a participarem de eventos científicos
em todo o país.

•

Da divulgação dos trabalhos que foram e/ou estão sendo desenvolvidos em
parceria entre os alunos e os professores.

As políticas de pesquisa/práticas investigativas ocorrem no âmbito da FACIPE,
fundamentando-se na compreensão de que o conhecimento acadêmico não deve ficar
isolado, mas caminhar de modo integrado às demandas da comunidade. Nos cursos
de graduação, assume relevância, o ensino tem nas práticas investigativas um
elemento decisivo para a aprendizagem, sendo a compreensão do conhecimento
científico e a sua forma de disseminação uma das etapas do processo ensino
aprendizagem, envolvendo a leitura e a produção de textos acadêmicos.
Ainda, nos cursos de graduação assume relevância a iniciação científica, como
proposta de consolidação de uma formação voltada à educação continuada. Por estes
perfil e pressupostos, elencam-se as seguintes políticas para a pesquisa/práticas
investigativas na FACIPE:

a) Produzir ciência de forma comprometida com a qualidade do ensino de
graduação, pós-graduação e extensão;
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b) Inserir na graduação atividades pedagógicas, que têm em vista as práticas
de investigação, propiciando aos discentes refletir sobre a produção científica
em seu vínculo com a realidade;
c) Implementar e consolidar a pesquisa na Instituição, considerando a
articulação entre a graduação e a pós-graduação;
d) Implementar e consolidar linhas de pesquisa prioritárias para o
desenvolvimento regional sustentável;
e) Ampliar a oferta de bolsas de iniciação científica para a graduação;
f) Estabelecer intercâmbio e parceria com instituições universitárias e de
pesquisa e com outros órgãos públicos, a fim de potencializar os recursos
destinados à pesquisa;
g) Estabelecer parcerias com órgãos e instituições públicas e privadas, tendo
em vista contribuir com os Sistemas Produtivos e de Inovação regional, a fim
de contribuir com o desenvolvimento regional;
h) Implementar um programa de apoio à disseminação do conhecimento,
compreendendo: a capacitação de docentes e discentes para atuar em
pesquisa e iniciação científica, a participação em eventos científicos nacionais
e internacionais; a criação de uma política de publicação, envolvendo a
graduação e a pós-graduação, por meio da criação de periódicos da própria
Instituição;
i) Buscar, por diversos mecanismos, apoio externo para o financiamento da
pesquisa na FACIPE.

Em conformidade com as políticas estabelecidas para a pesquisa/práticas
investigativas, propõem-se as seguintes diretrizes para estas atividades na FACIPE:

a) Incorporar atividades de leitura e de produção de textos científicos nas
atividades de ensino;
b) Definir linhas de pesquisa para a pós-graduação, sendo prioritárias as que
se voltam ao desenvolvimento regional sustentável;
c) Consolidar a iniciação científica no âmbito de todos os cursos de graduação
da IES;
d) Promover a iniciação científica por meio do Programa de Bolsas de Iniciação
Científica - PROBIC e Programa Voluntário de Iniciação Científica - PROVIC;
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e) Manter, ampliar e consolidar os eventos científicos institucionais,
fomentando a participação da graduação e da pós-graduação, destacando-se
a Semana de Pesquisa e de Extensão - SEMPEx;
f) Promover a divulgação dos trabalhos desenvolvidos e em desenvolvimento
na Instituição, na forma de artigos em períodos da IES;
g) Ampliar o número de docentes e discentes envolvidos em iniciação científica
e em pesquisa.

É relevante que estas políticas tenham sua operacionalização na Instituição, o
que ocorre principalmente por meio de edital, que são publicados periodicamente,
tendo em vista o envolvimento do docente e do discente, conforme linhas prioritárias
para o seu desenvolvimento, seguindo-se o disposto nas políticas e diretrizes
expressas neste Projeto Pedagógico Institucional.

Projetos de Pesquisa

O Programa de Pesquisa da Faculdade Integrada de Pernambuco teve início
em 2013, advindo da preocupada institucional em fortalecer e viabilizar produção
científica / acadêmica produzida pelos docentes e discentes. Neste sentido FACIPE
elaborou uma Política de Publicações Acadêmicas que se constitui num veículo de
divulgação contínua desta produção.
A FACIPE tem dois veículos de divulgação de produção científica, são os
Cadernos de Graduação – Humanas e Sociais e os Cadernos de Graduação –
Biológicas e Saúde. Existe uma tendência de que os TCCs sigam o padrão exigido
pelas publicações para que, por meio de avaliação ad hoc, possam ser publicados
nesses periódicos.

Programas de intercâmbio e mobilidade acadêmica

O Programa de Intercâmbio Internacional da FACIPE possui como objetivo
realizar o intercâmbio dos estudantes em instituições internacionais, permitindo ao
mesmo vivenciar uma realidade de aprendizado diferenciado em outros países. Essa
iniciativa busca contribuir com a promoção da consolidação, expansão e
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internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade
brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.
Na FACIPE o acadêmico pode cursar um semestre letivo do seu curso em uma
instituição estrangeira conveniada. O estudante cursa as disciplinas previstas para o
período em que se encontra matriculado na instituição conveniada, sendo dispensado
das mensalidades e das disciplinas cursadas, como forma de auxílio e
reconhecimento a sua permanência na instituição de ensino estrangeira.
Promover intercâmbio internacional é, sobretudo, compartilhar experiências e
proporcionar aos acadêmicos vivências em outras culturas no exterior com a
finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à
tecnologia e inovação, além de incentivar um perfil pesquisador.

3.4.4 Políticas para a Extensão

Na FACIPE, as atividades extensionistas estabelecem uma relação
positivamente transformadora entre a Instituição e a sociedade. Por meio da extensão,
os conhecimentos, de que a IES é detentora, são colocados à serviço da sociedade,
recebendo, desta, novos conhecimentos, o que socializa e democratiza o saber, em
uma mão dupla. Ainda, a formação do discente se consolida pela relação ensino e
extensão, ou mesmo a extensão em sua articulação com a investigação, o que
proporciona aos discentes, experiências profissionais e cidadania, contribuindo para
uma formação humanística e socialmente responsável.
Assim posto, as atividades de extensão são planejadas, estruturadas e
executadas de forma a oportunizar a socialização, integração e democratização dos
conhecimentos, nos diversos cursos e áreas, oportunizando a aplicação do
conhecimento, por meio da troca de experiências com a comunidade e possibilitando
o incentivo a pesquisa.
A partir do perfil delineado, a FACIPE elege para a extensão as seguintes
políticas:

a) Ampliação e manutenção de programas de extensão, articulados com o ensino
e a investigação, desenvolvidos sob a forma de atividades permanentes,
garantindo a disponibilidade de atividades à população de baixa renda, em
especial para as comunidades circunvizinhas das unidades, reafirmando assim
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o compromisso com uma educação inclusiva, com o desenvolvimento regional
e com uma formação humanística e crítica;
b) A extensão deve se estruturar na IES na forma de programas, projetos, cursos,
eventos e serviços, na perspectiva do desenvolvimento humano e socialmente
sustentável;
c) A extensão deve considerar uma formação voltada ao exercício da cidadania
e às experiências para o trabalho, tendo em vista a ética e a responsabilidade
social;
d) A extensão deve se constituir em processo ensino aprendizagem,
considerando a aplicabilidade do conhecimento; a reflexão crítica acerca do
fazer pedagógico; o envolvimento de toda a comunidade acadêmica; o impacto
na comunidade beneficiada; a interação com empresas e órgãos, de forma a
efetuar ação cooperativa, em prol da sociedade;
e) Criar mecanismos de avaliação das atividades extensionistas.

Assim posto, a Instituição elenca as seguintes diretrizes para as políticas de
extensão:
a) Institucionalizar a extensão como atividade permanente na IES;
b) Estruturar a extensão a partir de programas e projetos por eixos temáticos
norteadores: Artes e Cultura; Empreendedorismo e Tecnologia; Inclusão,
Saúde e Cidadania; Educação Socioambiental e Desenvolvimento Sustentável
(Programa Conduta Consciente);
c) Considerar, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, as atividades de
extensão e promovê-las em todos os cursos de graduação da IES;
d) Articular as atividades de extensão ao ensino e à investigação;
e) Propiciar, por meio da extensão, ações interdisciplinares e transversais do
conhecimento;
f) Inserir no rol de atividades complementares à formação, a participação em
programas e projetos de extensão.

O processo de operacionalização da extensão na FACIPE ocorre por meio de
edital. Também na Instituição as atividades extensionistas contam com duas
modalidades de participação do discente: bolsas e voluntária. A concessão de bolsas
efetiva-se por meio de processo seletivo. Tanto o discente bolsista, quanto o
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voluntário, devem apresentar relatório das atividades, bem como contar com docente
orientador, para os casos das modalidades programas e projetos.

Projetos de extensão
Na FACIPE, as atividades extensionistas estabelecem uma relação
positivamente transformadora entre a Instituição e a sociedade. Por meio da extensão,
os conhecimentos, de que a IES é detentora, são colocados à serviço da sociedade,
recebendo, desta, novos conhecimentos, o que socializa e democratiza o saber, em
uma mão dupla. Ainda, a formação do discente se consolida pela relação ensino e
extensão, ou mesmo a extensão em sua articulação com a investigação/pesquisa, o
que proporciona aos discentes, experiências profissionais e cidadania, contribuindo
para uma formação humanística e socialmente responsável.
Assim posto, as atividades de extensão são planejadas, estruturadas e
executadas de forma a oportunizar a socialização, integração e democratização dos
conhecimentos, nos diversos cursos e áreas, oportunizando a aplicação do
conhecimento, por meio da troca de experiências com a comunidade. As atividades
são realizadas sob a forma de:

a) Atendimento à comunidade externa com ações promovidas a Faculdade
Integrada de Pernambuco por meio de seus profissionais e estudantes ou por
meio de instituições públicas e privadas parceiras da instituição;
b) Atendimentos realizados em prol do desenvolvimento acadêmico dos discentes
da Faculdade Integrada de Pernambuco por meio de diversas ações, tais como:
cursos de nivelamento, participação em projetos específicos de extensão com
a comunidade externa como público alvo, palestras, mini-cursos direcionados
a áreas interdisciplinares ou específicas de cada área, oficinas, conferências,
exposições, semanas acadêmicas dos cursos, eventos acadêmicos diversos,
com destaque para a Semana de Pesquisa e Extensão (SEMPEx), que engloba
os eixos temáticos dirigidos às diferentes áreas de conhecimento da instituição
– além de contemplar discussões voltadas a questões ambientais e étnicoraciais;
c) Participação em ações com iniciativa de natureza cultural, artística e científica,
a exemplo de mostras dos estudantes com foco nessas áreas, como: Sexta

146

Sonora, Ciência em Cartaz, além dos projetos de extensão voltados às áreas
de artes plásticas, língua estrangeira, literatura, música e teatro;
d) Atendimentos contínuos à comunidade geral especialmente por intermédio das
clínicas de estética e de odontologia da Faculdade Integrada de Pernambuco,
do laboratório de análises clínicas e mesmo do Núcleo de Práticas Jurídicas,
onde funciona um posto avançado do Procon. O propósito é nitidamente o de
trazer suporte à comunidade, além de fomentar um aprendizado humanístico
aos discentes;
e) Promoção de atividades desportivas graças ao incentivo de esportes que
favoreçam o desenvolvimento do corpo e da mente, como o atletismo, o
ciclismo, além do Xadrez, que favorecerá o aspecto cognitivo discente.
f) Realização dos fóruns de Desenvolvimento Regional e também de inclusão
étnica, congregando a implementação de diversos projetos e ações
institucionais, inclusive também em parcerias com outras instituições e órgãos.
Tais eventos reforçam a responsabilidade social da Faculdade Integrada de
Pernambuco, sendo voltados ao desenvolvimento local e regional nos
contextos sociais, econômico, cultural e da cidadania.

Os projetos de Extensão estão declaradamente associados aos Núcleos
Geradores de Pesquisa e de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico Regional;
Saúde e Ambiente; Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania;
Educação, Comunicação e Cultura.
Por fim, diante dos aspectos ora abordados, ratifica-se o compromisso da
Faculdade Integrada de Pernambuco em aproximar-se da sociedade não
simplesmente pela formação de recursos humanos de alta performance técnica, e sim
pelo desenvolvimento de profissionais humanizados e capazes de executar práticas
sociais que contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento regional.
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3.5 RESPONSABILIDADES E DESAFIOS IMPOSTOS

O Projeto Pedagógico Institucional impõe, por seu caráter estratégico, uma
série de responsabilidades aos atores institucionais. Primeiro, porque requer profundo
conhecimento dos princípios e conceitos declarados e exige a implementação de
posturas de planejamento e de construção de métodos e formas de atuação orgânica
(no sentido de articulações da parte com o todo, contido no processo educacional
abordado).
Também, porque expõe o caráter crítico que deve permear a educação,
enfrentando-se as contradições presentes no processo de conhecimento, ao tempo
em que impõe o necessário reconhecimento de suas limitações e possibilidades em
prol da transformação social. Imprime, ainda, o necessário aprimoramento (senão
mudanças) da cultura institucional na medida em que indica o compartilhamento de
valores orientadores das práticas acadêmicas como diretriz, explicitando as
contradições inerentes de posicionamentos conceituais e políticos diversos, advindos,
muitas vezes, de formações distintas e focadas em modelos de conhecimentos
conservadores e fragmentados.
Abordar a articulação de atividades práticas e teóricas, com ênfase em
currículos e programas baseados em habilidades e competências, a valorização dos
saberes pessoais / profissionais/culturais de discentes e docentes, a ampliação dos
princípios voltados para o compromisso social, para a pesquisa, etc., trazem, em si, o
espectro da mudança, e promovê-la representa ação de responsabilidade, possível
somente se assumida e defendida coletivamente e de forma qualificada.
Cabe à Instituição como um todo, por meio de seus setores, atores e gestores,
a materialização e consolidação idealização como políticas de sustentação
necessárias a efetiva continuidade de implementação declarada nesse PPI. Dessa
forma, a FACIPE, busca incansável e intensa dá condições de aprendizagem que
possibilitem a efetiva contribuição para a formação de cidadãos que possam promover
o desenvolvimento da sociedade, principalmente na superação de desigualdades
sociais e na melhoria das condições de vida das pessoas, dão significado ao presente
Projeto Pedagógico Institucional.
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3.6 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

O século XXI é considerando o momento em que o ato de se comunicar tornouse essencial, considerando os meios midiáticos. Neste contexto, pensar as instituições
de ensino superior é localizá-las no mundo das tecnologias e da experimentação com
recursos que serão capazes de desenvolver novas competências e ampliar forma de
perceber o mundo.
A comunicação da FACIPE com a comunidade externa objetiva identificar as
formas de aproximação efetiva entre IES e a sociedade, de tal sorte que a comunidade
participe ativamente da vida acadêmica, bem como, a instituição se comprometa
efetivamente com a melhoria das comunidades em que atua, ao repartir com ela o
saber que produz e as informações que detém. Nesse sentido estabelece-se uma via
de mão dupla em que notícias são veiculadas pela FACIPE na sociedade através de
canais próprios de comunicação ou terceirizados.
Através da Assessoria de Comunicação, são desenvolvidos procedimentos de
publicização e divulgação das atividades acadêmicas e das avaliações desenvolvidas,
realizados por meio de veículos específicos representados por mídia eletrônica (site
oficial da instituição/redes sociais), campanhas publicitárias em televisão e rádios
locais, jornais impressos, panfletos, cartazes, outdoor, cartilhas e banners que
dialogam permanentemente com as políticas propostas nos documentos oficiais da
instituição. No site da FACIPE são divulgadas informações sobre a instituição,
notícias, cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres, processos seletivos,
serviços, eventos, financiamento e convênios, intercâmbio, editais, publicações.
Nas redes sociais, a comunicação da FACIPE com a sociedade é realizada
através de contas em quatro das mais relevantes mídias: Twitter, Facebook, Flickr e
Youtube, disponibilizando links destas na página inicial do site institucional; mantém
ainda um perfil e uma interface de divulgação de empresas (a chamada Fan Page).
Outro importante canal de comunicação com a sociedade dar-se através do link Fale
Conosco, presente no site da IES.
A Faculdade Integrada de Pernambuco mantem atendimento frequente à
comunidade, o que ratifica o seu compromisso social e a sua política de ensinoaprendizagem voltada ao estímulo da cidadania. A comunidade é atendida no
laboratório escola de análises clínicas, na clínica de odontologia e também no Núcleo
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de Práticas Jurídicas (NPJ). Nesse último há câmaras de arbitragem e ainda uma
unidade do Procon-PE.

3.6.1 Canais de Comunicação com a Comunidade Interna e Externa

A FACIPE comunica-se e estende-se à sociedade também através de uma
série de atividade e serviços com destaque para a promoção de eventos/palestras de
interesse social ou ainda atendimentos efetivos prestados à comunidade através das
Clínicas de Odontologia, Estética e Cosmética, Fisioterapia, FACIPE Carreiras,
FACIPE Idiomas, promoção de cursos livres, Núcleo de Prática Jurídicas, convênios
de cooperação, desenvolvimento de atividades de extensão, promoção de visitas
técnicas, dentre outros.
A instituição se comunica com seu público interno e externo através das Redes
Sociais, Site e Magister (Portal do Aluno).

Site:

No site temos a maior parte do conteúdo institucional, onde, é possível conferir
as páginas dos cursos, campanhas, eventos, políticas institucionais, editais, como
também informações pertinentes aos setores da IES.
No site também é possível colocar pop-up na tela inicial com informações
importantes a comunidade acadêmicas e visitantes externos.
Intranet – Rede de Serviços e Colaboradores
O colaborador da Faculdade Integrada de Pernambuco – FACIPE – tem à
disposição um portal informativo interno (intranet) com conteúdo voltado à solicitação
de serviços, acompanhamento da organização institucional e notícias das atividades
da Instituição.
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Redes Sociais:

Nas Redes Sociais da IES pode-se avisar a comunidade acadêmica e público
externo sobre eventos, palestras, matérias relevantes e ações dentro da Instituição. A
seguir apresenta-se a forma de se comunicar através das Redes Sociais:
Quadro 7 – Meios de Comunicação com a sociedade
PLATAFORMA
MÍDIA SOCIAL

DE

DETALHE
PLATAFORMA

DA

CONTEÚDO A SER PUBLICADO
Matérias (descrição curta + link no final
da descrição).
Posts (as artes devem conter até 20% de
texto – patrocinado ou orgânico) de teor
institucional, captação ou relacionamento
com os formatos gif, carrossel, canvas,
meme, banner, vídeo, foto com moldura.

Facebook

Plataforma de vídeos
(transmissão ao vivo e
gravado), fotos, texto,
gif, banner e canvas

Eventos (criação de evento para divulgar
pequenos e grandes acontecimentos).
Notas (de esclarecimento ou matérias).
Notícias Inbound (matérias de assuntos
diversos que são de interesse do nosso
público-alvo).
Álbum de fotos (eventos e ações
importantes).

Instagram

Plataforma de fotos,
vídeos (transmissão ao
vivo e gravado),, repost,
boomerang,
hyperlapse, layout e
stories

Twitter

Plataforma de textos
em até 120 caracteres,
fotos, vídeos, artes e
gifs

Linkedin

Plataforma de textos,
artigos e banner

Os banners de eventos e ações que são
publicados no stories

Matéria (com foto e link)
Gif
Banner (com link)
Artigos de influenciadores (professores,
colaboradores ou alunos) relacionados à
educação.
Banner (vagas do Carreiras, PósGraduação, Mestrado e Doutorado)
Vídeos institucionais

Youtube

Plataforma de vídeos

Vídeos de campanhas
Produção de conteúdo das mídias sociais

Fonte: FACIPE, 2017.
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Na página, também estão elencadas itens como o organograma e a identidade
organizacional, detalhando a missão, visão e valores, e demais projetos de
valorização do professor e internacionalização.
No que tange à carreira, a intranet da FACIPE é um recurso de
desenvolvimento pessoal, ao disponibilizar uma série de cursos e programas de
qualificação e formação de competências.
Outra característica importante do endereço eletrônico é o gerenciamento de
vagas para provimento interno, informadas através do canal “Talentos Tiradentes”,
onde o colaborador constrói seu perfil e este, é avaliado por gestores, de acordo com
a abertura de editais para provimento interno.
Na Intranet o colaborador tem acesso a várias informações como também a
abertura de chamados (solicitações/resolução que são destinados a setores da
Instituição). O portal visa facilitar os processos dos colaboradores junto a IES,
tornando os processos mais rápidos e eficazes.
Acesso e serviços:
•

Matérias com conteúdos sobre a IES

•

Abertura de chamados

•

Conferência do contracheque

•

Acesso ao Talento Tiradentes.

Dessa forma, o portal configura-se como um poderoso instrumento de inserção
dos colaboradores ao cotidiano da FACIPE.

3.6.2 Formas de Atendimento à Comunidade

Preocupada com o desenvolvimento regional e atendendo ao disposto na
nova legislação educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo 3o.
da Portaria MEC no. 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e se propondo
a contribuir para a redução das desigualdades sociais, formulou sua política de
inclusão social.
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A política de inclusão social estabelecida pela Faculdade Integrada de
Pernambuco possui os seguintes objetivos:
•

Promover a melhoria do desempenho dos alunos com comprovada
deficiência por meio de oficinas de nivelamento em português e em
matemática, voltadas para a superação das dificuldades observadas na
sua formação anterior ao ingresso na Instituição.

•

Aumentar o número de estudantes negros e afro-descendentes nos cursos
de graduação da Faculdade.

•

Fomentar ações acadêmicas para o reconhecimento e aceitação das
diferenças étnicas, culturais, opção sexual, credo e direitos humanos.

•

Propiciar as condições necessárias para a permanência dos ingressantes
nos cursos de graduação.

•

Incentivar a preparação de estudantes pertencentes aos segmentos sociais
contemplados com bolsas, quando concluintes da graduação, para
continuidade de estudos e (ou) para o trabalho profissional;

•

Reforçar a política de assistência e atendimento estudantil;

•

Desenvolver ações conjuntas com a sociedade para promover a inclusão
social de alunos durante a vida acadêmica e ao iniciar as atividades
profissionais.

Desse modo, o compromisso social da Faculdade comporta, além das suas
funções específicas de geração e transmissão do saber e formação de profissionais
qualificados para o mercado de trabalho, a prestação de serviços à sociedade,
favorecendo o desenvolvimento econômico e social da região e do país, na
perspectiva da melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Nessa perspectiva, é realizado anualmente o Fórum de Desenvolvimento
Regional em parceria com diversos órgãos governamentais e não governamentais,
oferecendo serviços às comunidades do entorno da Unidade onde a Faculdade é
localizada e à própria sociedade pernambucana. Além deste evento extensionista, de
forma permanente a Instituição oferece serviços especializados através de sua
infraestrutura e dos profissionais na Clínica Escola de Odontologia e na Clínica Escola
de Estética e Cosmética, no Núcleo de Práticas Jurídicas em parceria com o Tribunal
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de Justiça do Estado de Pernambuco e PROCON-PE, projetos de extensão
desenvolvidos nas comunidades pelos professores e discentes FACIPE, e
acessibilidade em todas Unidades Acadêmicas aos portadores de necessidades
especiais.

3.6.3 Ouvidoria

A Ouvidoria da FACIPE é uma área da organização instituição que trata sobre
as manifestações dos cidadãos sejam eles estudantes, fornecedores, colaboradores e
sociedade em geral, registradas sob a forma de reclamações, denúncias, sugestões
e/ou elogios.
Tem como objetivo oferecer ao cidadão a possibilidade irrestrita da
interatividade, de forma rápida e eficiente, para conclusão dos questionamentos não
solucionados no âmbito coorporativo da FACIPE. É uma atividade institucional de
representação autônoma, imparcial e independente, de caráter mediador, pedagógico
e estratégico, que permite identificar tendências para orientação e recomendação
preventiva ou reativa, fomentando assim a promoção da melhoria contínua dos
processos Institucionais, com foco na satisfação da comunidade acadêmica,
contribuindo para o estabelecimento da marca da Instituição.
Os atendimentos na Ouvidoria são realizados presencialmente de Segunda à
Sexta-feira, nos horários das 8h às 12h e 13h às 18 horas, via telefone e site.
A Ouvidoria é o canal de comunicação com a comunidade externa e interna
que faz chegar aos setores da FACIPE assuntos relacionados a críticas, denúncias,
elogios, reclamações ou sugestões.
Na FACIPE existe uma ouvidoria estruturada que direciona às solicitações aos
setores competentes, acompanhando o andamento dos processos, objetivando
atender às demandas da comunidade e zelar pela qualidade dos serviços prestados.
Todos os dados pertinentes aos usuários são confidenciais e mantidos aos cuidados
da Ouvidoria, exceto em caso de elogios e consultas, ou de permissão de identificação
por parte do autor da mensagem.
Para os demais casos, a Ouvidoria substitui a identificação pessoal, para
manutenção do sigilo, da confidencialidade e da imparcialidade. A ouvidoria possui
sala própria, é estruturada para atendimentos individuais e coletivos (sala de reunião),
que permite a discrição durante o atendimento. A mesma possui autonomia para
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questionar todos os setores da instituição no caso de denúncias, pois tem como
objetivo principal mediar situações problema apresentadas pelos reclamantes,
visando solucioná-las.
A Ouvidoria traduz, por meio da estratificação dos dados registrados, as
principais manifestações e demandas em relatórios demonstrados às Instâncias
competentes para deferir e conhecer com a sociedade tem contribuído para a
qualidade da Instituição. Isso possibilita a análise e considerações para as
providências necessárias, que ratifiquem os processos qualitativos e transmutem as
deficiências para uma melhoria perene dos serviços ofertados.
O cargo de Ouvidor e a própria Ouvidoria estão ligados à Direção Geral da
Faculdade, estando o Ouvidor ligado diretamente ao Diretor Geral.
O cargo de Ouvidor da FACIPE exige os seguintes requisitos:
I – Ter curso superior completo;
II – Possuir capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo
responsabilidade, descrição e organização;
III – Ter desenvoltura para se comunicar com as diversas instâncias da
Faculdade;
IV – Ser sensível para compreender os problemas dos usuários e, ao mesmo
tempo, as limitações da instituição;
V – Não estar vinculado administrativamente a nenhum setor da instituição;
VI – Ter disponibilidade para o exercício da função em tempo integral.

As demandas da Ouvidoria devem obedecer como trâmite:
I – A comprovação inicial de que o interessado utilizou, antecipadamente, os
meios regulares representados pela estrutura organizacional para a obtenção de
informações e soluções de problemas;
II – Os assuntos acadêmicos e administrativos devem seguir o fluxo segundo
organograma;
III – O atendimento na Ouvidoria dar-se-á por via eletrônica, através do site da
FACIPE, no link “canais de relacionamento” (www.FACIPE.edu.br). O atendimento via
site deverá gerar um protocolo de atendimento com data e horário.
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IV – O atendimento na Ouvidoria poderá ser realizado pessoalmente, através
do contato com o Ouvidor em sala própria na IES, devendo a demanda ser entregue
por escrito.
A Ouvidoria pode ser utilizada por: alunos dos cursos de graduação e pósgraduação da FACIPE, funcionários docentes, funcionários administrativos e pessoas
da sociedade civil.

Conectividade

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é setor de apoio às áreas
acadêmica e administrativa da FACIPE, recursos como software, hardware e suporte,
essenciais para um bom desempenho das atividades educativas e administrativas,
são disponibilizados através desse setor bem como o planejamento da estruturação
e administração da conectividade e acesso à Internet na instituição.
A Faculdade possui links de comunicação que visam interligar as Unidades
como também oferecer conexão de Internet de alta qualidade. Os links de
comunicação com a Internet e interligação são oferecidos por empresas variadas
devidamente homologadas e monitorados pela equipe de tecnologia da informação
da instituição de forma a garantir a qualidade e disponibilidade na entrega destes
serviços
Os contratos com as empresas são determinados em prazos de serviço
prestados, que permite a atualização de velocidade, como também uma nova análise
dos critérios de qualidade estabelecidos no início.

3.7 ATENDIMENTO AO DISCENTE

O processo de comunicação com o estudante é primordial para que o trabalho
da Instituição ocorra com qualidade e eficácia. Neste sentido, a FACIPE se comunica
com os discentes considerando informações relevantes para conivência acadêmica.
Vejamos:
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3.7.1 Portal do Estudante da Graduação e Pós-graduação
Um recurso presente no dia-a-dia de estudantes e professores é o Magister –
Portal de Serviços da FACIPE, através do qual coordenação e professores se
comunicam com alunos, materiais de aulas são publicados, controle de frequência é
realizado, o aluno possui acesso à biblioteca virtual, dentre tantos outros benefícios
que este ambiente proporciona aos seus usuários.
O Magister é um ERP (Enterprise Resource Planning) com utilização
acadêmica, desenvolvido e mantido pela própria equipe de tecnologia da instituição.
É um software que nasceu em 1999 e continua em constante evolução. Uma equipe
de analistas está dedicada exclusivamente ao Magister, mantendo o mesmo
tecnologicamente atualizado de forma a atender aos requisitos dos estudantes e
professores.
Este sistema também está integrado a outras ferramentas de referência para
que apoiam o processo acadêmico. Entre elas estão, o Ambiente Virtual de
Aprendizagem e o Sistema de correção de Provas. Ambas são geridas por contratos
que garantem a sua disponibilidade e atualização.
As Bibliotecas da FACIPE estão integradas ao sistema Pergamum - Sistema
Informatizado de Gerenciamento de Bibliotecas. O Pergamum maximiza o
atendimento aos usuários e contempla as principais funções de uma biblioteca,
funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo. Esse sistema foi
implantado na arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, utilizando o banco de
dados Oracle 9i, instalado no Servidor HP 370 com sistema operacional Linux. O
acesso ao acervo também pode ser realizado consultando via Internet a home page
da Biblioteca que permite ao usuário realizar consultas,

renovações, reservas,

verificar disponibilidade de material por biblioteca, datas de devoluções de material
emprestado, etc.
O Google for Education também é um ambiente para interação estudanteprofessor, espaço em que ocorre a comunicação via e-mail gratuito, além da
possibilidade do professor aplicar tarefas que devem ser entregues via ambiente
virtual, essas tarefas podem ser programadas com dias e horários para seu
encerramento.
Desse modo, as várias formas de atualização do conhecimento são
oportunizadas aos docentes e discentes da FACIPE por meio da tecnologia da
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informação e comunicação, possibilitando a atualização e a atuação no mercado de
trabalho.

3.7.2 Serviço de Apoio ao Estudante

Estímulos à Permanência

O estímulo à permanência, quando as dificuldades são relativas à
aprendizagem, é realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS).
Demais disso,

a

Instituição

empreende

sua

Política

de

Apoio

e

acompanhamento ao Discente, oferecendo condições favoráveis à continuidade dos
estudos independentemente de sua condição física ou socioeconômica. Para tal,
oferta a todos os alunos ingressantes nos cursos de graduação da instituição o
Programa de Integração de Calouros em auxilio ao discente em sua trajetória
universitária. Tal proposta tem como finalidade o enriquecimento do perfil do aluno
nas mais variadas áreas do conhecimento, essenciais para a formação geral do
individuo e a integração e generalização de conhecimentos e saberes por meio de
disciplinas relacionadas aos cursos ofertados pela instituição.
O Programa de Integração de Calouros tem como objetivo principal oferecer
um acolhimento especial aos ingressantes, viabilizando sua rápida e efetiva
integração ao meio acadêmico e encontra-se estruturado em dois módulos: Módulo
I – Programa de Apoio Pedagógico Integrado – PAPI, ofertado através de quatro
componentes básicos de estudo: Matemática, Gramática, Interpretação de Texto e
Biologia. Neste módulo os discentes ingressantes têm acesso a um conjunto de
conteúdos fundamentais para melhor aproveitamento dos seus estudos no âmbito
da Faculdade e Módulo II – que se caracterizam pela socialização de informações
veiculadas por colaboradores da FACIPE, imprescindíveis ao Curso e a Instituição.
Neste módulo os alunos participam de eventos e palestras onde podem conhecer o
histórico, a infraestrutura, os processos acadêmicos, programas e projetos que a
Instituição desenvolve.
Além destas ações pode-se ainda destacar a implementação e a elaboração
de outras políticas e programas, dentre os quais se destacam:
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•

Política de Monitoria tem por objetivo estimular a vocação didáticopedagógica e científica inerente à sua atuação, assim como possibilitar ao
discente a vivência de experiências acadêmicas fundamentais para a sua
formação. A seleção para a monitoria é feita através de edital.

•

Programa de Bolsas de Iniciação Científica tem por objetivo estimular o
estudante para a pesquisa, criando nele um censo crítico que lhe permitirá
um olhar diferenciado sobre os problemas da sociedade. Anualmente são
lançados editais de bolsa de iniciação científica, onde o aluno, juntamente com
o seu orientador, irão realizar pesquisas em áreas de interesse.

•

Programa de Inclusão tem por objetivo permitir que

os

alunos

com

necessidades especiais possam ter seus estilos e ritmos de aprendizagem
assegurados, possibilitando deste modo uma educação de qualidade para
todos. Neste

sentido

são utilizadas metodologias de

aprendizagem

apropriadas, arranjos organizacionais e recursos diversificados, além de
parcerias com organizações especializadas.
•

Programa de Formação Complementar e de Nivelamento Discente, tem
por objetivo promover a integração e a generalização dos conhecimentos e
saberes por meio de disciplinas pertencentes aos cursos ofertados pela
Instituição. O programa acontece através da oferta de disciplinas especiais
visando suprir as necessidades em áreas básicas como matemática, língua
portuguesa, informática entre outras.

•

Política Geral de Extensão objetiva desenvolver ações de caráter contínuo
e permanente em comunidades específicas, tendo os alunos e professores,
como parte fundamental da elaboração e desenvolvimento dessas ações.
Dentro deste programa ainda estão previstas as semanas culturais e/ou
acadêmicas, exposições, feiras, palestras, cursos de curta e média duração,
concursos, conferências, dentre outros.

•

Política de Publicações Acadêmicas

visa

promover e

divulgar a

produção científica/acadêmica de docentes e discentes da Faculdade
Integrada de Pernambuco, bem como o intercâmbio com outros veículos e
agencias de fomento de produção científica para o desenvolvimento de
parcerias;
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•

Política de Estágio visa atender as demandas referentes aos estágios
obrigatórios e não-obrigatórios que contribuem de modo significativo para a
formação acadêmica de nosso alunado. Os alunos em estágio obrigatório são
acompanhados por supervisores que orientam a execução adequada de cada
procedimento experimental. Quanto aos estágios remunerados, a Instituição
disponibiliza uma central de Estágios responsável pela parte legal e supervisão
dos estagiários e campos de estágio, visando assim o cumprimento das leis que
regem este tipo de estágio.

•

Programa de Intercâmbio Internacional tem como objetivo realizar o
intercâmbio dos alunos em instituições internacionais, permitindo ao mesmo
vivenciar uma realidade de aprendizado diferenciado em outros países.

Organização Estudantil

O corpo discente é estimulado a constituir um órgão de representação, o
Diretório Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado
conforme a legislação vigente. A representação estudantil tem por objetivo promover
a cooperação da comunidade e o aprimoramento da FACIPE.
Ao diretório Acadêmico compete indicar os representantes discentes, com
direito à voz e voto, junto aos órgãos colegiados da FACIPE, vedada a acumulação.
Aplicam-se aos representantes estudantis nos órgãos colegiados as seguintes
disposições:

I. São elegíveis os estudantes regulares, matriculados em, pelo menos, 3 (três)
disciplinas, importando a perda dessas condições em perda do mandato; e
II. O exercício da recuperação não exime o aluno do cumprimento de suas
obrigações escolares.

3.7.3 Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial

Visando atender as necessidades inerentes ao ingresso na vida acadêmica, a
Instituição disponibiliza ao seu alunado e corpo docente o Núcleo de Apoio
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Pedagógico e Psicossocial (NAPPS), composto por uma equipe multidisciplinar
(assistente social, pedagoga e psicóloga).
O NAPPS realiza o trabalho de acompanhamento e apoio ao discente no que
diz respeito ao seu desempenho acadêmico,

relacionamento interpessoal,

adaptação e aprendizagem propiciando assim uma adaptação tranquila ao mundo
acadêmico. Há também o atendimento ao corpo docente da Instituição a fim de
fornecer aos professores ferramentas que propiciem uma melhoria de sua prática
pedagógica (metodológica e didática), levando assim a um melhor aprendizado por
parte do estudante.

3.7.4 Políticas de Educação Inclusiva

Na FACIPE as políticas de educação inclusiva proporcionam um ambiente
favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação dos portadores de
necessidades especiais no processo de aprendizagem. O sucesso dessas políticas
requer um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais
da educação, mas também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários.
As políticas adotadas reconhecem as diversas necessidades dos estudantes,
acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais,
uso de recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas.
Atenta à sua responsabilidade social, a FACIPE adota as seguintes políticas
para pessoas com deficiências:

I. Para os alunos portadores de deficiência física, proporciona:
•

Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de
barreiras arquitetônicas).

•

Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de
serviços.

•

Rampas com corrimões, facilitando a circulação de cadeira de rodas.

•

Portas e banheiros adaptados, com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas.
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•

Barras de apoio nas paredes dos banheiros.

•

Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de
cadeira de rodas.

II. Para os alunos portadores de deficiência visual, pode proporcionar, caso
seja solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:
•

Impressora Braille acoplada a computador.

•

Sistema de síntese de voz.

•

Gravador.

•

Fotocopiadora que amplie textos.

•

Acervo bibliográfico com fita, CD ou podcast.

•

Software de ampliação de tela.

•

Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão
subnormal.

•

Lupas e réguas de leitura.

•

Scanner acoplado a computador.

•

Acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.

•

Piso tátil.

III. Para alunos portadores de deficiência auditiva, pode proporcionar, caso seja
solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso:
•

Intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas
ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou
quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno.

•

Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico.

•

Aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita
(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em

que

o

estudante estiver matriculado).
•

Materiais de informações aos professores para que se esclareça a
especificidade linguística dos surdos.
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IV. Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida, pode proporcionar, além de ajudas técnicas,
programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da
oferta de:
•

Informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado
dos portadores de necessidades especiais.

•

Cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; e,

•

Cursos para o entendimento da linguagem dos sinais.

V. Para a comunidade acadêmica, a oferta de:

Campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças.
•

Parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe
(sindicatos, associações, federações, confederações, etc.) com o objetivo de
ações Integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil organizada para o
reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como
direitos humanos universais; e,

•

integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais, incluindo
empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os
portadores de necessidades especiais.

Além disso, a FACIPE possui normas internas sobre o tratamento a ser
dispensado a professores, alunos e funcionários portadores de deficiência, com o
objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação.
Na sua política de Extensão a FACIPE defende que os programas articulados
com o ensino e pesquisa devam ser desenvolvidos sob a forma de atividades
permanentes em projetos, garantindo a disponibilidade de algumas atividades de
forma gratuita para a população de baixa renda, em especial para as comunidades
circunvizinhas, reafirmando assim seu compromisso com uma educação inclusiva,
com o desenvolvimento regional e, acima de tudo, com a formação humanística e
crítica.
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4. POLÍTICAS DE GESTÃO

4.1 PERFIL DO CORPO DOCENTE

O perfil atual do corpo docente da FACIPE é composto em sua maioria por
docentes mestres e doutores, com experiência acadêmica e de mercado, os quais
exercem com maestria a sua função de facilitador do aprendizado dos alunos.
Para a instituição os professores são os atores mais importantes no processo
de formação dos alunos. Eles são mediadores do processo de aprendizagem dos
alunos conduzindo-os no percurso de apropriação dos conhecimentos, assim como
no desenvolvimento das competências por meio da mobilização, integração,
contextualização e aplicação desses conhecimentos. Em decorrência, o corpo
docente é um aspecto que continuará a ser priorizado pela FACIPE no que tange às
características do seu perfil, assim como às políticas de estímulo ao desenvolvimento
do perfil e do desempenho docente.

4.1.1 Qualificação do Corpo Docente da IES

A qualificação Docente ocorre de forma contínua através do Programa de
Capacitação e Qualificação Docente da FACIPE que institui e disciplina as ações de
apoio à qualificação e aperfeiçoamento do seu Corpo Docente e tem como objetivos:

I. Estimular a qualificação e o aperfeiçoamento contínuo do Corpo Docente da
Instituição.
II. Apresentar as formas de apoio institucional ao Corpo Docente quanto à
qualificação e aperfeiçoamento contínuo.
III. Contribuir para a melhoria do processo educacional da Instituição.
IV. Possibilitar acesso dos docentes a informações, métodos, tecnologias
educacionais/pedagógicas modernas.
V. Contribuir para o desenvolvimento institucional.
VI. Estimular a participação de docentes em eventos internos e externos de
técnicas educacionais/pedagógicas modernas.
VII. Estimular a formação pós-graduada de docentes.
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Por sua vez, as ações de qualificação e capacitação docente são agrupadas
em três modalidades:

I. Capacitação Interna.
II. Capacitação Externa.
III. Estudos Pós-Graduados.

A Capacitação Interna caracteriza-se por atividades e/ou cursos promovidos
ou patrocinados pela Instituição em seu âmbito e propostos por seus órgãos,
desenvolvidos por agentes internos ou externos. A Capacitação Externa caracterizase pela participação do docente em cursos/eventos/seminários/congressos,
propostos por órgãos de classe e outros agentes de fomento científico e acadêmico
externos à Instituição, com subsídios parciais fornecidos pela FACIPE. A modalidade
Estudos Pós-Graduados caracteriza-se por subsídios oferecidos pela Instituição aos
docentes vinculados aos Núcleos de Pós-Graduação recomendados pela CAPES.
O Programa estabelece os incentivos, subsídios e mecanismos para a
participação dos docentes nas três modalidades de capacitação.

4.1.2 Experiência Acadêmica no Magistério Superior na IES

Quando todo o corpo docente tem, no mínimo, formação de pós-graduação
lato sensu e experiência profissional e acadêmica adequadas às políticas constantes
nos documentos oficiais da IES. Sendo 92% dos docentes com mais de dois anos de
experiência acadêmica no magistério superior e 86% com mais de três anos de
experiência acadêmica no magistério superior.

165

4.1.3 Regime de Trabalho e Vínculo com a Instituição

O quadro 8 apresenta a composição atual do corpo docente quanto ao regime
de trabalho.
Quadro 8 - Perfil atual do corpo docente quanto ao regime de trabalho
Regime de

Número de Docentes

Trabalho
Tempo
integral
34
Tempo parcial
24
Horista
93
TOTAL
151
Fonte: Direção Acadêmica da FACIPE, 2017.

%
22,52
15,89
61,59
100

Assim, a FACIPE apresenta 31,79% de Doutores, 48,34% de Mestres e
19,87% de Especialistas. Estes percentuais serão expandidos no decorrer do período
abrangido pelo presente PDI.

4.1.4 Plano de Carreira Docente
O Plano de Carreira do Magistério Superior – PCMS - está sendo proposto com
o objetivo de estimular o alcance das metas e missão de cada curso, motivando os
docentes e demais componentes de apoio para o exercício qualificado do magistério
superior, como também apoiá-los no seu aprimoramento e desenvolvimento
profissional.
A estrutura do PCMS contempla 04 (quatro) categorias de professores que são
assim divididas: Professor Assistente, Professor Adjunto, Professor Titular e
Professor Preceptor em Estágio. Todas essas categorias têm cinco níveis de
referência, a saber 1, 2, 3, 4 e 5. O Plano descreve os requisitos mínimos de cada
categoria funcional. O Plano define, ainda, outras classes de professores não
vinculados ao PCMS, que colaboram com a Instituição por meio de contratos por
prazo determinado. Essas classes são: Professor Convidado e Professor Visitante.
O PCMS define a Comissão de Avaliação do Desempenho Docente – CADD
como responsável pela elaboração do Edital que disciplina os procedimentos de
análise para Enquadramento e Promoções Horizontais e Verticais. Neste sentido, o
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PCMS estabelece os critérios de antiguidade e mérito para as Promoções Horizontais,
que devem observar o interstício de 2 (dois) anos. As Promoções Verticais dão-se por
titulação e estão condicionadas ao número de vagas disponibilizadas pela Entidade
Mantenedora nos Editais para as promoções.
O Plano estabelece os seguintes regimes de trabalho, a saber: Tempo Integral
– RTI; Tempo Parcial – RTP; e Horistas.
O PCMS disciplina, ainda, a Remuneração, os Cargos de Confiança, as
Atribuições dos Professores, os Afastamentos e as Disposições Gerais e Transitórias.

4.1.5 Critérios de Seleção e Contratação

A seleção de docentes é realizada, inicialmente, pela análise de currículos que
estão cadastrados no banco de currículos do Núcleo de Gente e Carreira. Feita esta
triagem inicial, o docente é convidado a ministrar uma aula com duração de 20
minutos, onde o mesmo deverá abordar o tema pré-estabelecido pela coordenação
do curso, bem como apresentar um plano de aula. A avaliação da aula é realizada
por uma banca de professores composta pelo coordenador do curso e mais dois
professores da área. São levados em consideração, durante a apresentação da aula,
os critérios de domínio de conteúdo, metodologia e apresentação do material
audiovisual. Após a apresentação o docente é entrevistado pela banca.

4.1.6 Procedimentos para a Substituição dos Professores do Quadro

As coordenações dos cursos manterão um banco de dados com cadastro
reserva de professores previamente avaliados e classificados em processos seletivos
para contratações emergenciais. Esse cadastro reserva atenderá as demandas que
surgirem. O banco de cadastro reserva terá validade de seis meses. Após esse
período, o professor em reserva poderá ser convidado para participar de um novo
processo seletivo.
O preenchimento das vagas, quando não houver candidatos em cadastro
reserva, será realizado através de edital interno e captação externa, de acordo com a
necessidade.
Toda e qualquer contratação de professores para a FACIPE será precedida de
processo de captação e seleção, dentro dos melhores padrões éticos e técnicos, tanto
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para aumento de quando quanto para substituições, e somente após as autorizações
da Diretoria Acadêmica.
Antes de iniciar um processo seletivo, a coordenação do curso deverá fazer
levantamento junto ás áreas acadêmicas de cada unidade, para identificar docentes
na instituição, com carga horária disponível para assumir a vaga.
O prazo máximo para realização da seleção do docente deverá ser de 10 dias
úteis a contar da data da finalização da triagem dos currículos. A depender do perfil
do docente e da complexidade das disciplinas esse prazo poderá se estender por até
15 dias.
Os requisitos do perfil do docente desejado é ferramenta básica do processo
de captação e seleção. Esses requisitos são constituídos pela formação, titulação,
experiência, fazendo parte da estrutura do Plano de Cargos e Salários Docente de
cada unidade.
O processo de contratação do docente será iniciado após a autorização da
requisição de pessoal pelo Coordenador do Curso, Diretoria Acadêmica, Direção
Geral da FACIPE, Nucleo de Gente e Carreiras (NGC), Superintendência Acadêmica
e Superintendência Geral.
O processo seletivo deverá seguir as seguintes etapas:

1. Análise curricular e de documentação:
2. Titulação;
3. Experiência profissional em docência;
4. Experiência profissional fora da docência;
5. Produção acadêmica.
6. Entrevista presencial com a coordenação do curso, Gestor Acadêmico
de cada unidade e NGC.
7. Prova didática: aula ministrada sobre um tema concernente ao campo
de conhecimento que se refere à vaga ofertada, exceto para docentes
que se candidataram para campo de estágio.

Uma vez concluídas todas as etapas do processo, o resultado será divulgado,
sendo a contratação e/ou promoção comunicada formalmente ao candidato
participante do processo de seleção;
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As admissões deverão ocorrer conforme Portaria do MTE de nº 1.129, onde
estabelece datas fixas para os cadastros conforme calendário anual com datas
mensais definidas pelo NGC. Caso a entrega da documentação seja feita fora das
datas estabelecidas no calendário, a data de admissão será estabelecida para o mês
seguinte, devendo o gestor se programar junto ao NGC.

4.1.7 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente

Para o período de vigência deste PDI, a FACIPE planeja o desenvolvimento do
seu quadro docente. O quadro na sequência apresenta o perfil de titulação docente
projetado para a Instituição no período de 2018 a 2022.
Quadro 9 – Previsão de evolução do perfil do corpo docente quanto à titulação da
Faculdade Integrada de Pernambuco
Ano I
2018
Titulação

Ano II
2019

Ano III
2020

Ano IV
2021

Ano V
2022

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Doutor

50

31,3

52

31,5

54

31,8

56

32,0

58

32,2

Mestre

27

16,9

30

18,2

33

19,4

36

20,6

39

21,7

Especialista

83

51,8

83

50,3

83

48,8

83

47,4

83

46,1

TOTAL

160

100

165

100

170

100

175

100

180

100

Fonte: Direção Acadêmica da FACIPE, 2017

A FACIPE deseja, ainda, que ao final do período de vigência do presente PDI,
alcance o seguinte perfil de dedicação docente, apresentado no quadro 10.
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Quadro 10 – Previsão de evolução do perfil do corpo docente quanto ao regime
de trabalho na Faculdade Integrada de Pernambuco.
Regime
de

Ano I
2018

Nº

Ano II

%

Nº

2019

Ano III

%

Nº

2020

Ano IV

%

Nº

2021

Ano V

%

Nº

2022

%

Trabalho
Integral

36

22,5

37

22,4

38

22,4

39

22,3

40

22,2

Parcial

30

18,8

34

20,6

38

22,4

42

24,0

46

25,6

Horista

94

58,7

94

57,0

94

55,2

94

53,7

94

52,2

TOTAL

160

100

165

100

170

100

175

100

180

100

Fonte: Direção Acadêmica da FACIPE, 2017

4.2 GESTÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O corpo técnico-administrativo compreende os funcionários responsáveis
pelas atividades técnicas, administrativas e de apoio.
A situação do corpo de funcionários técnico-administrativos atual da FACIPE é
apresentada no quadro abaixo:
Quadro 11 – Perfil do corpo técnico-administrativo da FACIPE
Função
CARGOS GERENCIAIS
Encarregado de Almoxarifado
Encarregado de Manutenção e Obras
Encarregado de Segurança
Coordenador Administrativo
Diretor Acadêmico
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor Geral
Administrador de Prédio
Analista Adm Pessoal Pl
Analista Administrativo Jr
Analista de Desenvolvimento Pl
Analista de Desenvolvimento Sr
Analista de Marketing Sr

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
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Quadro 11 – Perfil do corpo técnico-administrativo da FACIPE (Continuação)
Função
Analista de Midias Sociais Jr
Analista de Sistemas Pl
Analista Jurídico Jr
Analista Jurídico Sr
Assessor de Diretoria
Assessor Pedagógico Pl
Assistente Acadêmico
Assistente Administrativo Aprendiz
Assistente Administrativo Jr
Assistente Administrativo Pl
Assistente Administrativo Sr
Assistente de Comunicação Pl
Assistente de Consultório Odontológico
Bibliotecário Pl
Bibliotecário Sr
Biomédico
Consultor de Negócios Pl
Consultor de Negócios Sr
Designer Jr
Estagiário
Ouvidor
Secretária Geral
Téc. de Enfermagem Jr
Téc. de Laboratório Jr
Téc. Manutenção de Equipamentos Sr
Téc. Segurança do Trabalho Jr
Técnico de Informática Jr
Técnico de Informática Sr
Técnico em Radiologia
Telefonista
Web Designer Pl
Agente Educador
Auxiliar de Manutenção
Auxiliar de Serviços Gerais
Eletricista de Manutenção Jr
Motorista
Fonte: FACIPE, 2017.

Quantidade
1
1
1
1
1
2
7
4
21
17
2
1
4
1
1
1
3
1
1
13
1
1
3
5
1
1
1
2
1
2
1
14
4
27
2
1
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4.3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

O modelo de gestão que é adotada pela FACIPE privilegia dois eixos principais:
o acadêmico e o administrativo-financeiro. Para assegurar que estes eixos
desenvolvam-se a contento, dispõe de organização formal com estrutura que visa a
propiciar níveis hierárquicos na administração institucional, que interagem para que
haja eficiência e eficácia da gestão institucional.
Os cursos dispõem de coordenadores próprios, que dão cumprimento às
diretrizes curriculares, controle de frequência de professores e alunos, distribuição de
cargas horárias, disseminação e supervisão do cumprimento dos projetos
pedagógicos e outras questões essenciais à vida dos cursos e, consequentemente,
da gestão acadêmica.

4.3.1 Regimentos e Resoluções

4.3.1.1 Regimento Geral da IES

Pelo seu regimento geral a FACIPE, como instituição educacional, tem por
objetivos, nas áreas dos cursos que ministra:

I. Promover o estudo, a pesquisa, o ensino e a difusão das ciências e da
cultura, por meio do desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento reflexivo;
II. Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes áreas
do conhecimento, habilitando-os para inserção nos setores profissionais e para
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, para o desenvolvimento
das ciências nas dimensões de criação e difusão, de modo a promover o
entendimento entre as pessoas;
IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
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sendo adquiridos numa intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;
VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os racionais e regionais;
VII. Prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com ela
uma relação de reciprocidade e promover a extensão, aberta à comunidade, visando
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
cientifica e tecnológica geradas na instituição;
VIII. Proporcionar ao estudante condições e meios para a educação integral e
formação continuada;
IX. Intercambiar com estabelecimentos congêneres e instituições de ensino e
pesquisa, tanto públicas como particulares, nacionais e estrangeiras, para o
aprimoramento de ensino nela ministrado e dos projetos nela desenvolvidos;
X. Promover aos discentes uma formação em suas dimensões, ética,
profissional e intelectual, elemento primordial para a realização de um meio seleto,
culto e de paz, bem como contribuir para o progresso do País, de acordo com os
grandes objetivos da Educação Nacional definidos no artigo 3º da lei 9394/96, na
Constituição Federal e demais legislação pertinentes, com destaque para:

a) o pluralismo de ideias e concepções pedagógicos;
b) a valorização da experiência extraescolar;
c) a dinâmica participativa e responsável;
d) o respeito à liberdade e apreço à tolerância;
e) a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais.

A Faculdade poderá afirmar convênios com estabelecimentos congêneres,
empresas e institutos de pesquisas tanto públicos como particulares, nacionais ou
estrangeiros, para intercâmbio de experiências que propiciem o aprimoramento do
ensino e atividades nela desenvolvidas, observada a legislação em vigor.
É incompatível com os princípios da Faculdade, em todos os atos,
educacionais e administrativos, qualquer atitude discriminatória de ordem étnica,
religiosa, condição social e nacionalidade
São órgãos da Faculdade:
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I. Conselho Superior;
II. Ouvidoria;
III. Diretoria;
IV. Colegiado de curso;
V. Instituto Superior de Educação;
VI. Comissão Própria de Avaliação- CPA
VII. Assessoria Jurídica

4.3.1.2 Plano de Desenvolvimento Institucional

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FACIPE foi elaborado para
um período de cinco anos (2018-2022), e que expressa a identidade da Instituição
no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à função social a que se propõe, às
diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e
às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende desenvolver.
Como instrumento de planejamento e gestão, foi construído com ampla
participação de colaboradores e estudantes, no sentindo de contemplar um conjunto
de informações que possibilitem o aprimoramento do conhecimento interno da
instituição, bem como dos fatores externos não controláveis, constituindo-se assim
em uma ferramenta valiosa para que dirigentes e comunidade acadêmica possam
optar dentre as alternativas que se apresentam e fazer escolhas mais eficazes.
Na FACIPE, o Planejamento Estratégico, o PDI e o Regimento Geral da IES
subsidiam a concepção, atualização e adequação de documentos oficiais aos
contextos locais e globais de forma contínua.
As Comissões Técnicas e Acadêmicas são compostas por representações de
colaboradores e estudantes, que, tomando por base normativos institucionais, são
responsáveis por receber e sistematizar as contribuições da comunidade acadêmica
e trabalhar especificamente cada um dos temas das seções do PDI, com a função
de construir as partes específicas.
A Direção Geral, Acadêmica e Administrativo-financeira da FACIPE considera
relevante o estudo e a sistematização dos processos referentes à construção e
implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional por se tratar de uma valiosa
ferramenta de gestão da IES.
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Assim, o processo de elaboração e revisão do PDI na FACIPE deverá
explicitar o modo pelo qual o documento foi construído e a influência que exercerá
sobre a dinâmica da instituição, tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto
de normas vigentes.
Respeitando o princípio da liberdade acadêmica, o PDI objetiva criar as
condições para que a FACIPE amplie suas possibilidades enquanto instituição
socialmente referenciada e reconhecida como vetor do desenvolvimento sustentável
no Estado de Pernambuco.
As diretrizes para elaboração do PDI devem observar profunda coerência
com as orientações da Secretaria da Educação Superior do MEC (SESu), que
norteiam sua construção, requerendo a explicitação da missão e as estratégias para
atingir as metas e os objetivos propostos, observando a coerência e a articulação
entre as diversas ações.
Em sua estrutura deve conter ainda, a relação dos principais indicadores de
desempenho, que possibilite a sua comparação em diferentes momentos, articulado
com a prática e os resultados da avaliação institucional, interna e externa. Destacase que a realização do PDI depende necessariamente da definição de metas a curto,
médio e longo prazos em consonância com documentos institucionais diversos, a
exemplo do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Relatórios de Autoavaliação,
Avaliação dos Cursos de Graduação, dentre outros.

4.3.1.3 Regulamento do Pessoal
O Núcleo de Gente e Carreira (NGC) da FACIPE é responsável por disciplinar
em âmbito geral os direitos, deveres, obrigações e penalidades aplicáveis aos
integrantes do quadro de pessoal da FACIPE.
Dentre as recomendações para os colaboradores da FACIPE estão os
cuidados com os pertences da instituição, de forma que os materiais usados no
trabalho não devem ser usados para interesses pessoais e devem ser zelados em
sua conservação.
Constituem-se medidas disciplinares:
▪

Advertência verbal: Aplica-se verbalmente, nos casos de negligência ou
falta leve.

▪

Advertência por escrito: Aplica-se em caso de desobediência e falta de
cumprimento de deveres.
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▪

Suspensão: Será aplicada em caso de falta grave, desrespeito às
proibições impostas ou reincidências em falta já punida com advertência
por escrito, e não poderá exceder 30 dias.

▪

Demissão: Será efetuada nos casos e na forma estipulada Dela CLT.

Os colaboradores da FACIPE devem registrar o ponto, seja através do terminal
de computador ou através do crachá de identificação;
O uso do crachá na FACIPE é obrigatório, pessoal e intransferível, para todos
os colaboradores, não impontando o nível hierárquico. O crachá deve ser portado em
local bem visível durante todo o tempo de permanência na empresa. É Importante
cuidar do crachá para não danificá-lo. Em caso de perda, outro crachá deve ser
requerido imediatamente ao NGC.

4.3.1 Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da FACIPE encontra-se apresentada na Figura 2.
Figura 02 – Estrutura Organizacional da FACIPE

Fonte: FACIPE, 2017
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4.3.2 Instâncias de Decisão

A Administração Superior consta de instâncias executivas e de caráter
consultivo, normativo e deliberativo. São elas:
Instâncias de caráter executivo
Direção Geral
Direção Acadêmica
Direção Administrativa Financeira
Coordenações de Curso
Instâncias de caráter consultivo, normativo e deliberativo
Conselho Superior
Colegiado de Curso
Instância consultiva
Núcleo Docente Estruturante
Instâncias de assessoramento da Administração Superior
Assessoria Jurídica
Comissão Própria de Avaliação;

4.3.3 Órgãos Colegiados, Composição e Competências

O colegiado de curso é órgão de deliberação, de coordenação e
assessoramento em matéria didático-cientifica e administrativa no âmbito de cada
curso e é constituído:

I.

Pelo Coordenador de Curso, seu Presidente e membro nato;

II.

Por três professores do curso, indicados anualmente por seus pares;

III.

Por

um

discente

do

curso,

indicado

anualmente

entre

os

representantes de classe.
IV.

Ao Colegiado do Curso compete, entre outras atribuições:

V.

Apreciar e deliberar sobre sugestões de interesse do curso
apresentadas por docentes e discentes;
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VI.

Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias
próprias para o ensino, bem como programas e planos propostos pelo
corpo docente para as disciplinas do curso;

VII.

Aplicar as sanções disciplinares ao Corpo Docente do curso previstas
em lei;

VIII.

Encaminhar

à

Diretoria

Acadêmica

pedidos

de

abertura

de

procedimento disciplinar em face de alunos, que será instaurado pela
Comissão Disciplinar instituída pela Diretoria Geral na forma prevista
no Regulamento Disciplinar Discente;
IX.

Aprovar planos de atividades a serem desenvolvidas pelo curso,
submetendo-os à Diretoria Acadêmica;

X.

Opinar sobre atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso;

XI.

Propor estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a
melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino
ministrado no curso;

XII.

Decidir quanto a recursos interpostos por alunos do curso contra atos
de docentes naquilo que se relaciona com o exercício da docência;

XIII.

Analisar e decidir sobre recursos de docente contra atos de discentes
relativos ao exercício da docência;

XIV.

Deliberar sobre projeto pedagógico do curso, observando as
proposições do Núcleo Docente Estruturante – NDE, os indicadores de
qualidade institucionais e os definidos pelo MEC;

XV.

Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de
interesse do curso;

XVI.

Analisar e decidir pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação
de disciplinas, mediante requerimento expresso dos interessados;

XVII.

Propor ao Coordenador do Curso a contração, substituição e demissão
de docentes no âmbito de seu curso;

XVIII.

Colaborar com órgãos acadêmicos e administrativos da Faculdade no
sentido de promover a plena realização das do curso;

XIX.

Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela administração
Superior da Faculdade Integrada de Pernambuco;
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4.3.4 Diretoria Geral, Diretoria Acadêmica e Diretoria Administrativo Financeiro

A Diretoria Geral é o órgão superior de execução, coordenação e fiscalização
das atividades da Faculdade, sendo exercida pelo (a) Diretor (a) Geral, auxiliado
pelo (a) Diretor (a) Acadêmico (a) que substituirá em suas ausências e
impedimentos e pelo (a) Diretor (a) Administrativo-Financeiro (a).
O cargo de Diretor (a) Geral é preenchido por nomeação “ad nutum” pela
Entidade Mantenedora.
Os diretores Acadêmico e Administrativo-Financeiro são nomeados pela
Diretoria Geral mediante anuência da Entidade Mantenedora.
São atribuições da Diretoria Geral:

I.

Administrar e representar a Faculdade junto às pessoas ou instituições
públicas e privadas;

II.

Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior, bem como de
professores ou de alunos, quando de interesse da Faculdade;

III.

Elaborar o plano anual de atividades da Faculdade, submetendo-o à
apreciação do Conselho Superior;

IV.

Elaborar a proposta orçamentária a ser encaminhada à Entidade
Mantenedora a cada ano;

V.

Elaborar e remeter aos órgãos competentes o relatório das atividades
e ocorrências;

VI.

Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificadas escolares;

VII.

Fazer cumprir o regime escolar e a execução dos programas e
horários;

VIII.

Organizar o quadro administrativo, atribuir encargos e atividades de
cada setor;

IX.

Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade;

X.

Propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e
de pessoal técnico-administrativo, bem como a substituição dos
mesmos;

XI.

Autorizar

as

publicações

que

envolvam

responsabilidade

Faculdade;
XII.

Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Superior;

da
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XIII.

Prestar as informações solicitadas pela Entidade Mantenedora,
referente ao cumprimento de suas determinações, no campo
especifico de sua competência;

XIV.

Delegar competências às Diretorias Acadêmicas e AdministrativoFinanceira e às assessorias nos moldes estabelecidos no regulamento
da Diretoria;

XV.

Nomear “ad nutum” os Coordenadores de Curso e demais assessores,
nos termos deste Regimento;

XVI.

Promover o sentimento de comunidade educativa entre a equipe
docente e direção, órgãos e conselhos técnicos-administrativos,
alunos e famílias, egressos e demais colaboradores;

XVII.

Decidir “ad referendum” do Conselho Superior nos casos urgentes ou
cuja solução não esteja contemplada neste Regimento;

XVIII.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento;

XIX.

Prover recursos necessários à ouvidora para que possa desempenhar
seu papel institucional junto ao Corpo Social da Instituição.

A Diretoria Geral terá sua organização e funcionamento definidos em
Regulamento Próprio.
O Regulamento da Diretoria Geral disporá sobre a organização do quadro
administrativo e técnico, bem como sobre as atividades de seu pessoal.

4.4 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

4.4.1 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Fonte de Recursos,
Receitas e Despesas

O Quadro 12 apresenta o planejamento econômico e financeiro da FACIPE
para os cinco anos de vigência do novo PDI, e demonstra a sustentabilidade
financeira.
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Quadro 12 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$)
Demonstrativo Financeiro – ANO 1/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

47.201.269,14

Bolsas (-)

-204.544,60

Diversos (+)

262.737,49

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-575.667,66

Serviços (+)

35.456,72

Taxas (+)

279.812,49

Despesas
Acervo Bibliográfico (-)

64.557,09

Aluguel (-)

5.898.063,81

Despesas Administrativas (-)

12.263.732,10

Encargos (-)

6.905.228,02

Equipamentos (-)
Eventos (-)
Investimento (compra de imóvel) (-)
Manutenção (-)
Mobiliário (-)
Pagamento Pessoal Administrativo
(-)
Pagamento Professores (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

22.254,49
3.112.442,58
0,00
2.028.770,93
343.163,60
4.746.344,88
10.953.450,56
0,00
125.758,88
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Quadro 12 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$) (Continuação)
Totalização ANO 1/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

46.999.063,58

46.463.766,93

TOTAL
GERAL
535.296,64

Demonstrativo Financeiro – ANO 2/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

52.921.396,05

Bolsas (-)

-224.999,06

Diversos (+)

289.011,24

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-633.234,43

Serviços (+)

39.002,39

Taxas (+)

307.793,74
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

71.012,80

Aluguel (-)

6.487.870,19

Despesas Administrativas (-)

13.490.105,31

Encargos (-)

7.595.750,82

Equipamentos (-)
Eventos (-)
Investimento (compra de imóvel) (-)
Manutenção (-)
Mobiliário (-)
Pagamento Pessoal Administrativo
(-)
Pagamento Professores (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

24.479,94
3.423.686,84
0,00
2.231.648,02
377.479,96
5.220.979,36
12.048.795,62
0,00
138.334,77
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Quadro 12 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$) (Continuação)
Totalização ANO 2/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

52.698.969,94

51.110.143,63

TOTAL
GERAL
1.588.826,31

Demonstrativo Financeiro – ANO 3/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

58.213.535,66

Bolsas (-)

-247.498,97

Diversos (+)

317.912,36

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-696.557,87

Serviços (+)

42.902,63

Taxas (+)

338.573,12
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

78.114,08

Aluguel (-)

7.136.657,21

Despesas Administrativas (-)

14.839.115,85

Encargos (-)

8.355.325,90

Equipamentos (-)
Eventos (-)
Investimento (compra de imóvel) (-)
Manutenção (-)
Mobiliário (-)
Pagamento Pessoal Administrativo
(-)
Pagamento Professores (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

26.927,94
3.766.055,52
0,00
2.454.812,82
415.227,96
5.743.077,30
13.253.675,18
0,00
152.168,24
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Quadro 12 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$) (Continuação)
Totalização ANO 3/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

57.968.866,93

56.221.157,99

TOTAL
GERAL
1.747.708,94

Demonstrativo Financeiro – ANO 4/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

64.034.889,23

Bolsas (-)

-272.248,86

Diversos (+)

349.703,60

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-766.213,66

Serviços (+)

47.192,89

Taxas (+)

372.430,43
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

85.925,49

Aluguel (-)

7.850.322,93

Despesas Administrativas (-)

16.323.027,43

Encargos (-)

9.190.858,49

Equipamentos (-)
Eventos (-)
Investimento (compra de imóvel) (-)
Manutenção (-)
Mobiliário (-)
Pagamento Pessoal Administrativo
(-)
Pagamento Professores (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

29.620,73
4.142.661,07
0,00
2.700.294,10
456.750,75
6.317.385,03
14.579.042,70
0,00
167.385,07

184

Quadro 12 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$) (Continuação)
Totalização ANO 4/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

63.765.753,62

61.843.273,79

1.922.479,83

Demonstrativo Financeiro – ANO 5/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

70.438.378,15

Bolsas (-)

-299.473,75

Diversos (+)

384.673,96

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-842.835,03

Serviços (+)

51.912,18

Taxas (+)

409.673,47
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

94.518,04

Aluguel (-)

8.635.355,22

Despesas Administrativas (-)

17.955.330,17

Encargos (-)

10.109.944,34

Equipamentos (-)

32.582,80

Eventos (-)

4.556.927,18

Investimento (compra de imóvel)
(-)
Manutenção (-)

2.970.323,51

Mobiliário (-)
Pagamento

502.425,83
Pessoal

Administrativo (-)
Pagamento Professores (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

0,00

6.949.123,53
16.036.946,96
0,00
184.123,58
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Quadro 12 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$) (Continuação)
Totalização ANO 5/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

70.142.328,98

68.027.601,17

2.114.727,82

TOTALIZAÇÃO GERAL

Ano 1/PDI

Ano 2/PDI

Ano 3/PDI

Ano 4/PDI

Ano 5/PDI
Fonte: FACIPE, 2017.

RECEITAS

DESPESAS

46.999.063,5

46.463.766,9

8
52.698.969,9
4
57.968.866,9
3
63.765.753,6
2
70.142.328,9
8

3
51.110.143,6
3
56.221.157,9
9
61.843.273,7
9
68.027.601,1
7

TOTAL
GERAL
535.296,64
1.588.826,3
1
1.747.708,9
4
1.922.479,8
3
2.114.727,8
2
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5. INFRAESTRUTURA FÍSICA DA IES

5.1 INFRAESTUTURA FÍSICA DA IES

A sede atual da FACIPE encontra-se distribuída em 5 (cinco unidades) na
Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.
O Quadro abaixo demonstra a distribuição das áreas nessas unidades.
Quadro 13 – Composição da área da FACIPE (Unidades Educacionais)
2

Unidade / Bairros

Área total (m )

Madalena
Boa Vista (Unidade Dom Bosco)

5.614
1.700

Tomé Dias / Casa Amarela

1.600

Caxangá

3.200

Boa Vista (Nossa Senhora do Carmo)

3.200

Fonte: FACIPE, 2017.

5.1.1 Sala de Aula
As unidades da FACIPE possuem salas padronizadas, visando atender as
necessidades e oferecer conforto para alunos e professores. As salas possuem
iluminação adequada, climatizadores, data show, quadro, carteiras para alunos,
mesa e cadeira para professores, computadores e caixas de som.

Quadro 14- Quantitativo de salas por unidades
UNIDADES

SALAS

CASA AMARELA

09 SALAS

NOSSA SENHORA DO CARMO

26 SALAS

DOM BOSCO

13 SALAS

CAXANGÁ

26 SALAS

Fonte: FACIPE, 2017.

5.1.2 Laboratórios para Ensino e Pesquisa
A relação dos laboratórios e instalações especiais com seus principais
equipamentos e materiais é apresentada nos Quadros a seguir.
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas
Laboratório
Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Laboratório de InformáticaObjetivos: Possibilitar aos acadêmicos a utilização de recursos tecnológico e pedagógico no processo constante de
construção do conhecimento; permitindo a inclusão digital para melhorar a qualidade do processo ensino
aprendizagem.
Equipamentos: Sala climatizada contendo 30 computadores todas com acesso a internet, quadro branco, data show,
bancadas, cadeiras tipo secretária.
Laboratório de Anatomia I Objetivos: subsidiar as atividades teórico-práticas das disciplinas de anatomia e neuro-anatomia humana e
Patologia, com ênfase na relação entre a estrutura e a função introduzindo o aluno no conceito histórico, nos métodos
de estudo, planos e eixos de construção do corpo humano, como também conceitos de normalidades e variações
anatômicas. Enfatiza o estudo teórico e prático do sistema orgânico-esquelético e dos diversos órgãos e sistemas,
como cardiovascular, gástrico, pulmonar, renal e hepático, tornando o aluno capaz de relacionar as estruturas
anatômicas funcionais à sua prática profissional.
Equipamentos: Perna Muscular, Coluna Vertebral, Crânio Branco, Cabeça Muscular, Coração 4X tamanho natural
base preta, Coração 8X tamanho natural base branca, Crânio com cervical sobre base, Ouvido 12X tamanho natural,
Braço vascularizado, Sistema cardio- respiratório, Hemiface, Rim, Néfrons, Glomérulos renais, Mão muscular,
Cervical com osso occipital, Laringe sem tireóide, Laringe com tireóide, Articulação do joelho, Articulação do ombro,
Sistema urinário, Mini-torso, Olho
12X tamanho natural, Esqueleto completo montado, Esqueleto completo desarticulado, Costela, Crânio de feto,
Coluna lombar, Coração tamanho natural, Sistema digestório, Bancos em aço com estofado azul, Telencéfalo,
Telencéfalo 8 partes, Articulação do joelho desmontada, ar condicionado HITACHI, Condensador de ar HITACHI
36.000 BTU, Ar condicionado HITACHI Split 9000, Condensador de ar HITACHI 12.000 BTU, Mesa em Inox, Cérebro
Gigante, Torso, Sistema Reprodutor Masculino, Sistema Reprodutor Feminino, Quadro Branco em Fórmica, Câmera
de Segurança, Quadro de avisos, armário tipo escaninho.
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)
Laboratório
Laboratório de Radiologia

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Ajudar os alunos a praticar, através da simulação, as técnicas radiológicas que fazem parte do programa do
Curso buscando através da Biofísica explicar os fenômenos da vida através do emprego de agentes físicos bem como a
ação destes agentes sobre as funções vitais.
Equipamentos: Prancha para Primeiros Socorros, Negatoscópio 2X, Negatoscópio 3X, , Negatoscóío 1X, Bancada em
madeira, Ar condicionado 6000 Hitachi, Condensador de ar HITACHI 36.000 BTU, Óculos Plumbífero, Avental de chumbo,
Alfabeto de chumbo, Números de chumbo, Protetor de tireóide, Chapas de chumbo, Bancos achocoado com estofamento
azul, Bancos acochoado azul, Barrilete, Quadro branco com fórmica 2,20 m, Quadro de avisos, equipamento de Raio X,
equipamento de Raio X odontológico móvel, máquina processadora de filme radiográficos, manequim, data show, computador
e armário tipo escaninho

Laboratório de
Microbiologia/Parasitologia

Objetivos: Atender às aulas práticas das disciplinas Microbiologia, Parasitologia, entre outras. Seu uso se faz através
da observação de microorganimo bem como estudo destes organismos. Como os procedimentos em Microbiologia requerem
o uso de organismos vivos, sempre serão utilizadas técnicas assépticas e mesmo utilizando microorganismos não
patogênicos, é sempre importante considerar que todos os microorganismos devem ser tratados como patogênicos em
potencial.
Equipamentos: Centrífuga Centribio, Agitador Termico- Magnético 78HW-1, Agitador de tubos Vortex, Banho Maria 1100
Fanem, Phâmetro PHS 3B, Balança semi Analitica BIOPRECISA, Contador de Colônias PHONIX, Microscópio Binocular
Bioval e Trinocular com câmera, Microscópio Trinocular c/ Câmara Bioval, Capela de Fluxo Lâminar QUIMIS, Chuveiro lava
olhos de emergência, AR condicionado 60000 BTUS HITACHI, Condensador de ar HITACHI 12.000 BTU, Estufa de Cultura
Bacteriológica Fanem, AR condicionado 9000 BTUS HITACHI SPLIT, Condensador de ar HITACHI, Mesa em madeira
revestida com fórmica, Banco acochoado asento Azul, Geladeira, Dessecador, Balança Analítica, Quadro branco em fórmica,
Quadro de avisos, Câmera de Segurança, Barrilete, data show, computador e armário tipo escaninho.
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)
Laboratório
Pré-clínico de Odontologia I

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Atender às aulas práticas das disciplinas de
Materiais Dentários, Dentística, escultura e oclusão, Endodontia, dentre outros com a finalidade de demonstrar ao aluno as
técnicas de biosegurança e simulação do atendimento dentário idênticos a um consultório dental.
Equipamentos: montado com simulador e equipos com fantons, caneta de alta e baixa rotação, bem como seringa tríplice
para serem usadas em dentes artificiais, cortador de gesso, fotopolimerizador, câmara escura, maquina a vácuo, Fanem, AR
condicionado 60.000
BTUS HITACHI SPLIT, Condensador de ar HITACHI, data show e computador, quadro branco e armário tipo escaninho.

Pré-clínico de Odontologia II

Objetivos: Atender às aulas práticas das disciplinas de
Materiais Dentários, Dentística, escultura e oclusão, Endodontia, dentre outros com a finalidade de demonstrar ao aluno as
técnicas de biosegurança e simulação do atendimento dentário idênticos a um consultório dental.
Equipamentos: montado com simulador e equipos com fantons, caneta de alta e baixa rotação, bem como seringa tríplice
para serem usadas em dentes artificiais, equipamento de radiografia piriapical, câmara escura, cortador de gesso,
fotopolimerizador, maquina a vácuo, Fanem, AR condicionado 60.000
BTUS HITACHI SPLIT, Condensador de ar HITACHI, data show e computador, quadro branco e armário tipo escaninho.

Multidisciplinar de Estética e
Cosmética

Objetivos: Destinado a prática dos alunos das disciplinas que envolvam alterações estéticas corporais, faciais e
capilares.
Equipamentos: armário, macas, mochos, carrinhos auxiliares, equipamento de endermologia com caneta diamantada,
equipamentos de corporal (tonificação, eletrolipólise, microcorrentes e ionização), equipamento de facial (tonificação, Alta
frequência, ionização, microcorrente), rolon para depilação, termocera para depilação, equipamento de ultrasom, striat, ar
condicionado, podoscópio, micromotores, lupas com exautores, secador de cabelo, equipamento de avaliação facial, lupa de
pala, equipamento de diagnóstico capilar, cadeira de salão de beleza, espelho, lavatório, bancadas camarim, bancos, cabeças
de bonecas manequins, suporte para cabeça de boneca manequim, armário tipo escaninho, banheiro adaptados seguindo as
normas da ABNT .
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)

Laboratório
Laboratório de Bioquímica e
Química

Multidisciplinar de Estética e
Cosmética

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Realização de atividades práticas que visam
o estudo das biomoléculas constituintes do organismo, as principais vias metabólicas, bem como os aspectos regulatórios,
relacionando sua importância com o estudo das doenças atendendo as disciplinas de bioquímica, fisiologia e farmacologia.
Equipamentos: chuveiro lava olhos de emergência, phmentro phs3, agitador de turbos voutex, agitador termico magmetico
78hw1, agitador termico magmetico fanem, centrifuga centribio, microcentrifuga micro-spin, capela de exautão de gases,
balança analitica bioprecisa, balança semi analitica 1y5001, espectrofotômetro biospectro, lavadora de elisa, leitora de
microplacas elisa, banho maria 1100- fanem, balança semi analitica jh-2102 bioprecisa, espectrofotômetro - cl3003, suporte
de buretas dessecador, bancos acochoado em aço estofado azul, ar condicionado 60.000btus hitachi, condensador
de ar hitachi, estetoscópio bic, tensiomentro, cronómetro digital cronobio, termômetro digital, relógio p/laboratório digital,
balança analítica, quadro branco com fórmica 4 m, quadro de avisos, câmera de segurança, transformador 2500.
Objetivos: Destinado a prática dos alunos das disciplinas que envolvam alterações estéticas corporais, faciais e
capilares.
Equipamentos: armário, macas, mochos, carrinhos auxiliares, equipamento de endermologia com caneta diamantada,
equipamentos de corporal (tonificação, eletrolipólise, microcorrentes e ionização), equipamento de facial (tonificação, Alta
frequência, ionização, microcorrente), rolon para depilação, termocera para depilação, equipamento de ultrasom, striat, ar
condicionado, podoscópio, micromotores, lupas com exautores, secador de cabelo, equipamento de avaliação facial, lupa de
pala, equipamento de diagnóstico capilar, cadeira de salão de beleza, espelho, lavatório, bancadas camarim, bancos, cabeças
de bonecas manequins, suporte para cabeça de boneca manequim, armário tipo escaninho, banheiro adaptados seguindo as
normas da ABNT .
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)
Laboratório
Esterilização I

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Armazenamento de matérias-primas, lavagem e esterilização de materiais.
Equipamentos: Autoclave, Destilador de água, Estufa de esterilização e secagem, deionizador, armários, arcondicionado,
quadro de aviso.

Esterilização II

Objetivos: Limpeza, esterilização e armazenamento de instrumentais.
Equipamentos: Autoclave, Seladora e armários.

Laboratórios Primeiros
Socorros

Objetivos: Proporcionar aos estudantes competências e habilidades para o atendimento a pacientes em situações de
emergência e urgência, atendendo ao preconizado na política de Humanização do SUS (Acolhimento com Classificação de
Risco) assim como, gerenciamento de Unidades de Pronto Atendimento.
Equipamentos: Prancha de imobilização em polietileno, Pocket CPR Imobilizador Dorsal - Ked Adulto, Imobilizador Infantil,
Colar de Resgate cervical tam PP, Colar de Resgate cervical tam, P Colar de Resgate cervical tam M, Colar de Resgate
cervical tam G, Tubos para intubação endotraqueal (P, M, G), Mandril para intubação com botão adulto, Mandril para
intubação com botão infantil Manta térmica aluminizada, Tesoura de Resgate ponta romba, Jogo de tala aramada de
emborrachado, Imobilizador de cabeça Red Block, oximetro de pulso, âmbu adulto e infantil, eletrocardiográfico, manequim
de RC, maca.
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)
Laboratório

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Desenvolver competências e habilidades para a Assistência de Enfermagem no transoperatório, desenvolvendo
Laboratório Centro Cirúrgico o Processo Assistencial de Enfermagem a esta clientela; Qualificar o aluno para o gerenciamento e supervisão do Centro
Cirúrgico, assim como, das atividades desenvolvidas por técnicos, auxiliares e instrumentadores cirúrgicos; Proporcionar
conhecimento para o gerenciamento da segurança do paciente durante a cirurgia e prevenção e controle das infecções
associadas à assistência cirúrgica; Habilitar o aluno a assistência no Período de Recuperação Anestésica Imediata;
Equipamentos: Aspirador elétrico, Bisturi elétrico, Foco Auxiliar, Foco cirúrgico de teto, desfibrilador, eletrocardiograma,
bomba de infusão, mesa cirúrgica, manequim cirúrgico, mesas auxiliares, cuba inox para lavagem das mãos, armário tipo
escaninho, arcondicionado. Instrumentais cirúrgicos: Campos cirúrgico simples e fenestrado; Capote, gorro, máscara cirúrgica,
luva estéril e propés; Material para escovação cirúrgica; Torneira de ativação em pedal; Dispensador para degermante de
ativação em pedal; Afastador cirúrgico de 25 cm, Cabo de bisturi de 12 cm Cabo de bisturi, Pinça Backhaus, Pinça cocher,
Pinça com dente anatômica, Pinça Mosquito,Pinça Kelly 14 cm, Pinça Pean Murphy, Pinça Possi de 14 cm, Pinça Possi de
25 cm, Pinça uterina 20 cm, Porta agulha de 12 cm, Porta agulha de 18 cm, Tesoura Metzembaum, Tesoura reta (ponta
arredondada) 17 cm, Tesoura romba reta de 17 cm.

Sala de Infectologia

Objetivos: Desenvolver competências e habilidades no âmbito hospital com intuito de evitar a propagação de risco de
infecção hospitalar.
Equipamentos: Aspirador elétrico, tensiometros, estetoscópios, cama hospitalar, manequim adulto, escadinha de degraus,
suporte de soro, mesa auxiliar, muletas, cadeira de higienização, carrinho de curativo, armários, arcondicionado.
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)

Laboratório
Laboratório de Fisiologia

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Proporcionar aos estudantes competências e habilidades no estudo das adaptações funcionais ao exercício e
treinamento físico, com ênfase nos sistemas cardiorrespiratórios, neuromuscular e imunológico.
Equipamentos: Centrifuga, tensiometro e estetoscópio, balança analítica, balança semi- analítica, agitador e aquecedor
magnético, agitador de tubo, banho-maria, eletrocardiograma, microscópio, data show, bancadas de madeira, computador,
arcondicionado, armário tipo escaninho.

Cinesiologia e Biomecânica

Objetivos: Realização de atividades práticas que visam apresentar ao aluno o estudo do método de resposta do corpo, onde
os mais variados tipos de distúrbios dos estados de energia e de órgãos do corpo podem ser analisados e ser harmonizados
por meio de diversos métodos corretivos. Em Biomecânica o objetivo é apresentado a análises do movimento e do equilíbrio
humano em suas estruturas básicas relacionadas às atividades, métodos e técnicas empregadas na prática cotidiana e suas
conseqüências para o aparelho locomotor.
Equipamentos: Tablado, negatoscópio, espelho, esteira ergométrica, maca elétrica, espaldar, bolas Suiça, Bola feijão,
alteres, caneleira, faixa elástica, dinamômetro de força palmar, dinamômetro, passarela, muleta, bastões, bosu com alças,
tábua de Avds, tábua de propriocepção, data show, armário, armário tipo escaninho, computador, Nintendo Wii, tatame
emborrachado, simetrografo, goniômetro, adpometro, estetoscópio, tensiometro, estadiômetro de parede, escada de
agilidade, cones e barreiras para exercício funcional, ar condicionado.
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Quadro 15. Relação e descrição dos laboratórios de aulas práticas (continuação)

Laboratório
Recursos Terapêuticos em
Fisioterapia

Fonte: FACIPE, 2017.

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: visa proporcionar aos alunos uma vivência mais objetiva e realista das necessidades terapêuticas, avaliando,
traçando programas de tratamento fisioterapêutico e executando de forma que utilizem os métodos e técnicas mais adequados
para as diversas alterações funcionais.
Equipamentos: macas, bicicleta ergométrico, Balança, carrinho auxiliar, freezer, plataforma vibratório, corrente
eletroestimuladora, Ultrason de 3 e 1 mz, Tens e Fes, equipamento de corrente interferêncial, armários, quadro branco, ar
condicionado, chuveiro de emergência, armário tipo escaninho.
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Quadro 16 – Relação e descrição do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar.

Salas
Recepção

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar, como controle e
agendamento de clientes, organização das reservas de utilização do espaço para as práticas assistidas, entrega dos
prontuários dos clientes para os alunos, preenchimento da ficha de entrada e cobrança da taxa de atendimento.
Equipamentos: computador, balcão de recepção, aparelho de telefone e câmera de segurança, equipamento de impressora
e Xerox, armários.

Sala de Espera

Objetivos: Espaço destinado prioritariamente ao cliente que aguarda pelos atendimentos no Centro de Estética Beleza
e Bem-Estar.
Equipamentos: Cadeiras de espera (longarinas) e bebedouro, armários, TV, porta revista.

Estética Corporal

Objetivo: Desenvolver aulas práticas e atendimento de clientes
com alterações estéticas corporais também envolvendo atendimento no período pré e pós cirúrgico corporal.
Equipamentos: A sala contém banheiro, balcão, pia, quadro braço, armário, macas, mochos, carrinhos auxiliares, plataforma
vibratória, equipamento de endermologia com caneta diamantada, equipamentos de corporal (tonificação, eletrolipólise,
microcorrentes e ionização), equipamento de ultrasom, striat, ar condicionado e iluminação específica, rolo para massagem
turbinada, plataforma vibratória e balança.
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Quadro 16 – Relação e descrição do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar (Continuação).
Salas
Recepção

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivos: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar, como controle e
agendamento de clientes, organização das reservas de utilização do espaço para as práticas assistidas, entrega dos
prontuários dos clientes para os alunos, preenchimento da ficha de entrada e cobrança da taxa de atendimento.
Equipamentos: computador, balcão de recepção, aparelho de telefone e câmera de segurança, equipamento de impressora
e Xerox, armários.

Capilar, Maquiagem Objetivos: Desenvolver aulas práticas e atendimento dos clientes no âmbito da estética corretiva e preventiva
e
capilar, visagismo e procedimento de maquiagem.
Visagismo
Equipamentos: A sala contém pia, balcão, armário, ar condicionado, secadores, pranchas, carrinhos auxiliares,
avaliadores capilares, espelhos, ar condicionado e iluminação adequada.

Sala de Facial

Objetivos: Desenvolver aulas práticas e atendimento de clientes com alterações estética facial e também
envolvendo atenção ao pré e pós cirúrgico facial.
Equipamentos: A sala contém banheiro, balcão, pia, quadro braço, armário, macas, mochos, carrinhos auxiliares,
plataforma vibratória, equipamento de endermologia com caneta diamantada, equipamentos de facial (tonificação,
alta 146reqüência, microcorrentes e ionização, eletrolifting), ar condicionado e iluminação específica.
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Quadro 16 – Relação e descrição do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar (Continuação).

Salas
Sala de Depilação

Finalidades e descrição dos principais equipamentos
Objetivo: Desenvolver aulas práticas e atendimento de clientes nos procedimentos relacionados a depilação e epilação.
Equipamentos: A sala contém banheiro, balcão, pia, armário, macas, mochos, carrinhos auxiliares, LIP, termocera,
equipamento roll on, e equipamento de alta frequência.

Sala de Bem-Estar Objetivo: Visa promover ao aluno, vivência prática de terapias alternativas e técnicas de relaxamento.
Equipamentos: armários, ofurô, banhira de ofurô, poltronas, cadeira manicure e pedicure, carrinhos auxiliares,
arcondicionádo, maca mala.
Sala de Apoio

Reservada para guardar produtos do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar. Essa sala deve permanecer trancada, sendo que
o material retirado deve ser de responsabilidade da recepcionista e responsável técnico do laboratório.
Equipamentos: Pranchas de madeira

Banheiro Feminino Objetivo: Destinado aos funcionários, clientes usuários do Centro de estética beleza e Bem-Estar, acompanhantes, e alunos
do sexo feminino.
Banheiro Masculino Objetivo: Destinado aos funcionários, clientes usuários do Centro de estética beleza e Bem-Estar, acompanhantes, e alunos
do sexo masculino.
Elevador
Objetivo: Destinado para locomoção dos clientes usuários do Centro de Estética Beleza e Bem-Estar, acompanhantes e
alunos, seguindo as normas de acessibilidade.

Fonte: FACIPE, 2017.
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Quadro 17– Relação e Descrição do Laboratório-Escola de Biomedicina

Instalação
Recepção

Box de Coleta:

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais
Objetivo: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo do Laboratório-Escola de Biomedicina, como controle e
agendamento de clientes, organização das reservas de utilização do espaço para as práticas de estágio dos alunos de
biomedicina e enfermagem, entrega dos prontuários dos clientes para os alunos, preenchimento da ficha de entrada e cobrança
da taxa de atendimento.
Equipamentos: estação de trabalho (birô), cadeiras, computador, TV e bebedouro.
Objetivo: Coleta de sangue e espécimes biológicas para realização de cultura microbiológica, coleta de citologia clínica (Exame
de papanicolau), realizado pelos acadêmicos de enfermagem durante o estágio.
Equipamentos: Apoio para coleta, cadeira, bancada para suporte de matermaterial para coleta (seringa, algodão, tubos de
ensaio, banho- maria).:

Sala
Hematologia,
Imunologia
Bioquímica

de Objetivo: Realização de hemograma, testes de coagulograma, testes de imunologia e Bioquímica.

Sala
Bacteriologia
Citologia

de Objetivo: Realização de culturas de espécimes biológicas e citologia clínica.
e Equipamentos: Estufa bacteriológica, capela de fluxo laminar, geladeira, capela de fluxo laminar, vórtex, jarra anaeróbica
balança analítica digital, micro-ondas, impressora thermal graphic printer, micro bomba aspiradora, pipetas automáticas de
volume variável.

e Equipamentos: ABX Micros 60, BTS- 350, Banho-maria, centrífuga, centrífuga para microhematócrito, banho-maria,
Equipamento de ELISA, coagulômetro, microondas, pipetas automáticas de volume variável, pipetas de vidro, vidrarias,
geladeira, vórtex, agitador, contador de células, microscópio.
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Quadro 17– Relação e Descrição do Laboratório-Escola de Biomedicina (Continuação)

Instalação
Sala de
Parasitologia e
Urinálise

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais
Objetivo: Realização de parasitológicos de fezes e sumário de urina, pesquisa de sangue oculto e urina de 24 horas.
Equipamentos: capela para exaustão de gases, estufa bacteriológica, banho maria, destilador de água, ph mater, microscópio.

Banheiro

Objetivo: Destinado aos funcionários, clientes usuários do Laboratório-Escola de Biomedicina, acompanhantes, e alunos do
sexo feminino e masculino.

Banheiro Portador Objetivo: Banheiro adaptados seguindo as normas da ABNT destinado aos clientes, funcionários do Laboratório-Escola de
de
necessidades Biomedicina, acompanhantes, e alunos do sexo masculino e feminino.
Especiais

Fonte: FACIPE, 2017.
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Quadro 18– Relação e Descrição da Clínica I de Odontologia

Instalação

Recepção

Sala de Espera

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais
Objetivos: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo da clínica, como controle e agendamento de clientes,
organização das reservas de utilização do espaço para aulas práticas do estágio supervisionado, entrega dos prontuários dos
clientes para os alunos, preenchimento da ficha de entrada e cobrança da taxa de atendimento.
Equipamentos: computador, balcão de recepção, aparelho de telefone e câmera de segurança, equipamento de impressora
e Xerox, armários.
Objetivos: Espaço destinado prioritariamente ao cliente que aguarda pelos atendimentos na Clínica-Escola de
Odontologia.
Equipamentos: Cadeiras de espera (longarinas) e bebedouro, armários, TV, porta revista.

Banheiro Feminino Objetivo: Destinado aos clientes usuários da Clínica-Escola de Odontologia, acompanhantes, e alunos do sexo feminino.
Banheiro Masculino Objetivo: Destinado aos clientes usuários da Clínica-Escola de Odontologia, acompanhantes, e alunos do sexo masculino.

Banheiro Portador Objetivo: Banheiro adaptados seguindo as normas da ABNT destinado aos clientes usuários da Clínica-Escola de Odontologia,
de
necessidades acompanhantes, e alunos do sexo feminino e masculino.
Especiais
Elevador

Objetivo: Destinado para locomoção dos clientes usuários da Clínica-Escola de Odontologia, acompanhantes e alunos,
seguindo as normas de acessibilidade.
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Quadro 18– Relação e Descrição da Clínica I de Odontologia (continuação)

Instalação

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais
Objetivos: Funciona como ambulatório para treinamento dos alunos no tratamento odontológico diversos, em humanos e
montagem de modelos de gesso para planejamento e confecção de trabalhos odontológicos em laboratórios.
Equipamentos: consultórios odontológicos completos incluindo sucção à vácuo, aparelhos de profilaxia, cortador de gesso,
vibrador de gesso, cilindro de oxigênio, ambu, máscara, caixa com material de primeiros socorros, ar condicionado, geladeira,
computador, data show, carrinho auxiliar, negatoscópio.

Clínica I
Objetivos: Ensinar aos alunos a executar radiografia periapicais e
interproximais em pacientes, bem como revelar as imagens capturadas através de equipamento de radiologia
odontológica.
Sala de RX
Equipamentos: Aparelhos de RX de parede 70KVA e cadeiras odontológica e câmara escura portátil.

Fonte: FACIPE, 2017.
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Quadro 19– Relação e Descrição da Clínica II de Odontologia

Instalação

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais

Recepção

Objetivos: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo da
clínica, como controle e agendamento de clientes, organização das reservas de utilização do espaço para aulas práticas do
estágio supervisionado, entrega dos prontuários dos clientes para os alunos, preenchimento da ficha de entrada e cobrança da
taxa de atendimento.
Equipamentos: computador, balcão de recepção, aparelho de telefone e câmera de segurança, equipamento de impressora
e Xerox, armários.

Sala de Espera

Objetivos: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo da
clínica, como controle e agendamento de clientes, organização das reservas de utilização do espaço para aulas práticas do
estágio supervisionado, entrega dos prontuários dos clientes para os alunos, preenchimento da ficha de entrada e cobrança da
taxa de atendimento.
Equipamentos:Televisão, bebedouro, lomgarinas.

Banheiro Feminino Banheiro adaptados seguindo as normas da ABNT destinado aos clientes usuários da Clínica-Escola de Odontologia,
acompanhantes, e alunos do sexo feminino e masculino.
Banheiro Masculino Banheiro adaptados seguindo as normas da ABNT destinado aos clientes usuários da Clínica-Escola de Odontologia,
acompanhantes, e alunos do sexo feminino e masculino.

203

Quadro 19– Relação e Descrição da Clínica II de Odontologia (Continuação)

Instalação

Clínica I I

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais
Objetivos: Funciona como ambulatório para treinamento dos alunos no tratamento odontológico diversos, em humanos
e montagem de modelos de gesso para planejamento e confecção de trabalhos odontológicos em laboratórios.
Equipamentos: consultórios odontológicos completos incluindo sucção à vácuo, aparelhos de profilaxia, cilindro de
oxigênio, ambu, máscara, caixa com material de primeiros socorros, ar condicionado, geladeira, computador, data show, negatoscópio,
câmara escura portátil.

Sala de RX

Objetivos: Ensinar aos alunos a executar radiografia periapicais e
interproximais em pacientes, bem como revelar as imagens capturadas através de equipamento de radiologia
odontológica.
Equipamentos: Aparelhos de RX de parede 70KVA e cadeiras odontológica.

Fonte: FACIPE, 2017.
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Quadro 20– Relação e Descrição do Setor de Raio X Panorâmico.

Instalação

Sala de Espera

Recepção

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e materiais
Objetivos: Espaço destinado prioritariamente ao cliente que aguarda o atendimento na Clínica – Escola.
Equipamentos: Longarinas, ar condicionado.

Objetivos: Destinado ao uso exclusivo do serviço administrativo da
Sala de raio x, como controle agendamento de clientes e entrega de resultados dos exames.
Equipamentos: Computador, impressora de raio x, armários, cadeira tipo secretária, ar condicionado, avental de
chumbo e respectivos suportes.

Sala de Raio X

Objetivos: Funciona como prestação de serviços de RX panorâmico para a comunidade.
Equipamentos: Armário, equipamento de RX panorâmico.

Fonte: FACIPE, 2017.
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Quadro 21– Descrição do Núcleo de Práticas Jurídicas

Instalações
Núcleo de Práticas Jurídicas

Fonte: FACIPE, 2017.

Finalidades e descrição dos principais equipamentos e
materiais
Objetivos: O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ da Faculdade Integrada de Pernambuco – FACIPE
cumpre seu papel para com a sociedade opera com formação jurídica aliando teoria e prática aos alunos
do Curso de Direito e possibilitando à comunidade acadêmica contato com a realidade. Para tanto a IES
formalizou três convênios: Convênio com o PROCON- PE/ Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
permitindo contato com todo o procedimento administrativo através da unidade de atendimento ao
consumidor instalada dentro do NPJ; Convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, permitindo
contato com mediação conciliação e arbitragem através da unidade instalada dentro do NPJ da uma
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da FACIPE e por fim Convênio com a Defensoria Pública
do Estado de Pernambuco, disponibilizando aos alunos a oportunidade de experiência com o contencioso
desde o primeiro atendimento das partes, tudo monitorado e realizado dentro dos mecanismos de Processo
Judicial Eletrônico, com vistas a uma Prática Jurídica de real, nas várias vertentes.
Equipamentos: mesa, cadeiras, computadores, telefones com linha aberta, wi-fi, televisão para a espera
dos usuários, impressoras, scanners, leitores de certificado digital, opera com os sistemas relativos aos
convênios: Mediador, SINDECe PJe e ainda utiliza sistema próprio de gerenciamento de processos (
Audora Gerencial).
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Cada Unidade dispõe de laboratório de Informática, com equipamentos modernos e
conectados em rede à Internet. Há Datashow e quadro branco em cada laboratório,
com presença constante de suporte técnico.

5.1.3 Auditórios

Contamos com 04 auditórios (02 na unidade Caxangá, 01 no Dom Bosco e 01
na Unidade Nossa Senhora do Carmo), para palestras, congressos, apresentações
acadêmicas e eventos externos, para comunidade de forma geral. Todos os espaços
são climatizados e equipados com aparelhos de áudio e vídeo (computadores,
aparelhos de som e data show), para melhor interação dos usuários. Nosso maior
auditório tem capacidade para receber cerca de 300 pessoas confortavelmente, e fica
localizada na unidade Nossa Senhora do Carmo, bairro da Boa Vista, onde funciona
atualmente o nosso curso de Direito.

5.1.4 Sala(S) de Professores

Presente em todas as unidades da FACIPE, a sala dos professores é um
espaço destinado prioritariamente para atender a equipe docente nos seus horários
de entrada, intervalo entre aulas e estudo, também tem por objetivo servir como local
para reuniões e descanso. Nas unidades da FACIPE todas as salas destinadas aos
professores, são equipadas com armários, computadores, cadeiras, bebedouros,
climatização, sofás, cabines individuais, mesas, banheiros privativos, mesa redonda
para reunião e telefones.

5.1.5 Espaços para Atendimento aos Alunos

A Instituição dispõe de estrutura organizacional funcional, com cargos e
atribuição muito bem definidos para suporte aos alunos e as atividades acadêmica de
modo geral, tais como o DAAF (Departamento de Assuntos Acadêmicos e
Financeiros), Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial - NAPPS e as
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Coordenações de Curso. Os espaços físicos são bem dimensionados e climatizados,
oferecendo conforto e comodidade necessários para desenvolvimento das atividades
estabelecidas.

5.1.6 Infraestrutura para a CPA

O espaço destinado as atividades da CPA, dispõe de ambiente climatizado,
mesas, cadeiras, computadores com acesso a internet e telefone para atendimento
das demandas do setor.

5.1.7 Gabinetes/estações de trabalho para professor de tempo integral

A FACIPE dispõe de Gabinetes para professores em regime em tempo integral
em todas as unidades, segundo a finalidade de utilização. Todas contam com mobília
adequada, iluminação, climatização, computadores conectados a internet e telefone,
sempre visando o conforto e um bom desempenho dos docentes, que cumprem sua
jornada em tempo integral.

5.1.8 Instalações Sanitárias

As instalações sanitárias atendem plenamente às necessidades, havendo
disponibilidade de W.C. adaptados para deficientes, em todas as unidades.

5.2 BIBLIOTECA

A Faculdade Integrada de Pernambuco - FACIPE - atua nas cinco unidades de
ensino, o que implica na existência de bibliotecas setoriais, cujo acervo está
dimensionado em função dos cursos atendidos nas respectivas unidades. Os
usuários e a comunidade em geral, entretanto, podem utilizar o acervo de qualquer
uma das unidades, bem como consultá-lo através do site www.FACIPE.edu.br, o qual
permite, inclusive, realizar online a renovação e a reserva de títulos.
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As bibliotecas da FACIPE, vinculadas ao Sistema Integrado de Bibliotecas,
através da sua Mantenedora Sociedade Pernambucana de Ensino Superior Ltda., tem
por objetivo a prestação de serviços e produtos de informação voltados ao universo
acadêmico.
Todas as unidades de ensino possuem bibliotecas específicas para atender
aos cursos oferecidos. O acervo é organizado por assunto em estantes próprias, em
local com iluminação natural e artificial adequada. Há extintor de incêndio e
sinalização bem distribuída em ambiente condicionado.
As bibliotecas possuem regulamento e regimento próprios, bem como normas
para

utilização

de

seu

espaço

e

serviços,

disponível

em

seu

site:

www.FACIPE.edu.br/biblioteca.
Além de suas próprias coleções, as bibliotecas acessam importantes bases de
dados de periódicos e livros eletrônicos com o objetivo de ampliar o acesso à
informação aos seus usuários.

5.2.1 Administração e Pessoal Técnico Administrativo

As bibliotecas dispõem de uma equipe capacitada para desenvolver as
atividades de suporte a apoio à comunidade acadêmica auxiliando nos serviços de
pesquisa, organização, conservação e guarda de livros, revistas e jornais na
biblioteca. O corpo técnico semestralmente é capacitado com o apoio do setor de
recursos com cursos, seminários, objetivando treinamento ou reciclagem de
conhecimentos para melhoria da qualidade no atendimento e nos serviços. A equipe
de bibliotecários e auxiliares distribuídos nas 05 unidades são: 03 Bibliotecários, 11
auxiliares e 1 estagiário.

5.2.2 Horários de Funcionamento
Segunda à Sexta das 7 às 22h
Sábados das 8 às 12h

209

5.2.3 Área Física
BIBLIOTECA SAÚDE – CAXANGÁ
A Biblioteca da Saúde, na Unidade Caxangá, atende aos cursos da área da
saúde, tem suas Instalações em uma área: 247,10m², com ambientes de estudo em
grupo, estudo individual e estação de trabalho com computadores e bases
disponíveis.

BIBLIOTECA DOM BOSCO

A Biblioteca de Engenharias e Arquitetura, na Unidade Dom Bosco, tem suas
instalações em uma área: 216,80 M², com ambientes de estudo em grupo, estudo
individual e estação de trabalho com computadores e bases de dados disponíveis
para pesquisa.
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CARMO

A Biblioteca de Ciências Jurídicas ocupa uma área de 214,73m², com
ambientes de estudo em grupo, estudo individual e estação de trabalho com
computadores e bases de dados disponíveis para pesquisa.

BIBLIOTECA MADALENA

A Biblioteca do Campus Madalena ocupa uma área de 207,03m², com espaços
determinados para acervo: 58,38; 2 salas de estudo em Grupo; Estudo individual,
videoteca e estação de trabalho com computadores e base de dados disponíveis para
pesquisa.

BIBLIOTECA CASA AMARELA
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A Biblioteca do Campus Casa Amarela ocupa uma área de 53,67 para acervo
e área de estudo.

5.2.4 Acervo da Biblioteca

O acervo é distribuído entre as quatro Bibliotecas da Instituição:
As Bibliotecas Faculdade Integrada de Pernambuco (Biblioteca da Caxangá,
Biblioteca da Dom Bosco, Biblioteca de Casa Amarela, Biblioteca da Nossa Senhora
do Carmo).
Essas unidades colocam a disposição dos usuários um acervo de cerca de
46,409 mil itens, compreendendo livros, periódicos, monografias, mapas, filmes,
documentários e outros materiais.
Todas as bibliotecas estão informatizadas, permitindo consultas nos terminais
de

computadores

da

Biblioteca

e

acesso

através

do

portal

www.FACIPE.edu.br\biblioteca.
Também oferta serviços, tais como a renovação de empréstimos, a alteração
da senha e sugestão de material para aquisição.
Através da Biblioteca virtual acessam as bases assinadas de periódicos, livros,
normas e produção acadêmica em formato eletrônico.
O acervo atual da biblioteca é apresentado no Quadro 35.
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Quadro 22 – Acervo atual da Biblioteca
Quantidade
Itens do Acervo
Títulos

Exemplares

Livros

5.650

41.738

Periódicos

245

2.416

35

122

Multimídias

21

21

Ebooks

2112

2112

Obras de referência

Fonte: FACIPE, 2017.

5.2.4.1 Políticas de Manutenção e Atualização do Acervo

A Campanha para atualização do acervo ocorre duas vezes ao ano,
antecipando o semestre, para que os alunos tenham o acervo disponível no semestre
letivo. Os professores indicam novas aquisições e após análise do coordenador de
cursos e seus órgão colegiados, principalmente o núcleo docente estruturante (NDE),
a Coordenação do Curso solicita a aquisição através do Pergamum. A Coordenação
pode acompanhar o status do pedido pelo pergamum.
Toda a Comunidade acadêmica tem acesso ao sistema on-line de sugestões
de compra, que é avaliado pela Direção do SIB e adquirido quando autorizado pelos
órgãos competentes.
A evolução e atualização do acervo só foram possíveis pelo apoio recebido da
alta administração, com o orçamento aprovado, e pelo número de doações,
encaminhadas às bibliotecas da FACIPE por entidades e/ou pessoas que elegem a
Instituição como local adequado de preservação e disseminação dos documentos.
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5.2.4.2 Dados Quantitativos do Acervo Geral

Acervo dos livros e periódicos
Nos quadros abaixo, apresentamos o acervo por Biblioteca, área do
conhecimento e tipo, das Bibliotecas que compõem a rede FACIPE.
Quadro 23 – Acervo atual por Biblioteca
FACIPE Biblioteca Madalena
ACERVO POR ÁREA DO
CONHECIMENTO
Existentes em 2016
1 - Ciências Exatas e da
Terra
3 - Engenharias
6 - Ciências Sociais
Aplicadas
7 - Ciências Humanas
8 - Lingüística, Letras e Artes
9 - Outros
Total
1 - Ciências Exatas e da
Terra
3 - Engenharias
6 - Ciências Sociais
Aplicadas
7 - Ciências Humanas
8 - Lingüística, Letras e Artes
Total
TOTAL :MADALENA
Fonte: Pergamum
ABRIL/2017

Livros

Periódicos

Bases
de
Dados

Títulos

Exemplares

Título

Estrangeiros

234

1852

1

0

1

15

107

3

0

2

1098

6783

13

1

2

10
27

1
2

1
1
2
15

27

2

15

206
876
66
350
56
308
1675
10276
Adquirido no 1º semestre de 2017
3

15

0

26

0

4

3
1678

45
10321
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FACIPE - Biblioteca Casa Amarela
ACERVO POR ÁREA DO
CONHECIMENTO

Livros

Periódicos

Títulos Exemplares
Título
Existentes em 2016
1 - Ciências Exatas e da Terra
55
500
2 - Ciências Biológicas
2
18
3 - Engenharias
1
0
4 - Ciências da Saúde
4
35
6 - Ciências Sociais Aplicadas
456
3165
5
7 - Ciências Humanas
99
497
8 - Lingüística, Letras e Artes
24
191
9 - Outros
29
188
9
Total
670
4594
14
Adquirido no 1º semestre de 2017
1 - Ciências Exatas e da Terra
1
4
3 - Engenharias
0
22
6 - Ciências Sociais Aplicadas
8
127
7 - Ciências Humanas
1
20
8 - Lingüística, Letras e Artes
0
2
9 - Outros
Total
10
175
TOTAL :CASA AMARELA
680
4769
14

Bases
de
Dados

Estrangeiros
1
2

0
0

3
2
1
1
2
15

0

15

0

Fonte: Pergamum ABRIL/2017
FACIPE - Biblioteca da Saúde
ACERVO POR ÁREA DO
CONHECIMENTO

Livros

Periódicos

Títulos Exemplares
Título
Existentes em 2016
1 - Ciências Exatas e da Terra
73
778
3
2 - Ciências Biológicas
68
940
1
3 - Engenharias
23
348
3
4 - Ciências da Saúde
621
6385
23
5 - Ciências Agrárias
7
19
6 - Ciências Sociais Aplicadas
168
1274
10
7 - Ciências Humanas
137
723
1
8 - Lingüística, Letras e Artes
29
212
9 - Outros
36
291
8
Total
1162
10970
49
Adquirido no 1º semestre de 2017
1 - Ciências Exatas e da Terra
2 - Ciências Biológicas
1
21
3 - Engenharias
0
32
4 - Ciências da Saúde
5
152
5 - Ciências Agrárias
6 - Ciências Sociais Aplicadas
6
164
7 - Ciências Humanas
20
691
8 - Lingüística, Letras e Artes
2
22
9 - Outros
0
13

Bases
de
Dados

Estrangeiros
0
0
0
7

1
2
2
3

0
0

2
1
1
2
15

1
8
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Total
TOTAL : CAXANGÁ

34
1196

1095
12065

49

8

15

Fonte: Pergamum ABRIL/2017
FACIPE - Biblioteca Ciências Jurídicas
ACERVO POR ÁREA DO
CONHECIMENTO

Livros

Periódicos

Títulos Exemplares
Título
Existentes em 2016
1 - Ciências Exatas e da Terra
4
11
2 - Ciências Biológicas
3 - Engenharias
1
4 - Ciências da Saúde
2
4
6 - Ciências Sociais Aplicadas
1701
8724
95
7 - Ciências Humanas
176
979
6
8 - Lingüística, Letras e Artes
25
83
2
9 - Outros
30
243
14
Total
1938
10044
118
Adquirido no 1º semestre de 2017
1 - Ciências Exatas e da Terra
3 - Engenharias
6 - Ciências Sociais Aplicadas
19
109
7 - Ciências Humanas
8 - Lingüística, Letras e Artes
9 - Outros
Total
19
109
TOTAL : CARMO
1957
10153
118

Bases
de
Dados

Estrangeiros

4
0
0
1
5

1
2
2
3
2
1
1
2
15

5

15

0

Fonte: Pergamum ABRIL/2017
FACIPE - Biblioteca Dom Bosco
ACERVO POR ÁREA DO
CONHECIMENTO

Livros
Títulos

Exemplares

Periódicos
Título

Existentes em 2016
1 - Ciências Exatas e da Terra
213
2736
1
2 - Ciências Biológicas
4
10
3 - Engenharias
95
937
15
4 - Ciências da Saúde
1
3
5 - Ciências Agrárias
1
6 - Ciências Sociais Aplicadas
289
2088
12
7 - Ciências Humanas
130
899
8 - Lingüística, Letras e Artes
60
434
3
9 - Outros
33
287
5
Total
825
7394
37
Adquirido no 1º semestre de 2017
1 - Ciências Exatas e da Terra
1
44
3 - Engenharias
0
43
6 - Ciências Sociais Aplicadas
2
25

Bases
de
Dados

Estrangeiros
0

1

1
0
1
0
0
2

2
1
1
2
15
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7 - Ciências Humanas
9 - Outros
Total
TOTAL :DOM BOSCO
Fonte: Pergamum ABRIL/2017

0
0
4
829

2
6
128
7522

37

2
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5.2.5 Usuários do Sistema de Bibliotecas da IES, por CATEGORIA

São consideradas as seguintes categorias de usuários da Biblioteca: usuários
finais formados por estudantes, professores e funcionários desta IES devidamente
cadastrados, e usuários eventuais, enquadrando-se nessa categoria a comunidade
em geral que utiliza os espaços e serviços da Biblioteca para pesquisa e estudo. O
cadastro dos alunos na biblioteca é feito através dos dados migrados do sistema
acadêmicos no período da matrícula. A cada período os alunos ficarão submetidos à
apresentação de termo de quitação da Biblioteca para efetivação de matrícula
curricular. Os usuários finais, professores (efetivos e temporários) tem o mesmo
processo de cadastro dos alunos, porém as informações são repassadas no ato de
sua contratação.

5.2.6 Utilização do Acervo Bibliográfico

O trabalho desenvolvido pelas bibliotecas está intimamente ligado às áreas
acadêmicas de pesquisa uma vez que acervos e serviços prestados são dirigidos
essencialmente a essa comunidade.
As bibliotecas do Sistema de Biblioteca - SIB são subordinadas às Unidades
em que estão instaladas e a Direção do SIB. Dessa forma, as bibliotecas interagem
com sua comunidade no que se refere à identificação de necessidades de uso e à
produção da informação especializada para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas, em todas as suas vertentes.
As ações desenvolvidas em âmbito sistêmico se efetivam na mesma direção,
a partir das necessidades levantadas pelas bibliotecas e pelo próprio Setor Técnico,
racionalizando os investimentos, com a definição de políticas e procedimentos
padronizados para os processos comuns a todas as bibliotecas, tais como: automação
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dos processos técnicos de forma integrada, aquisição de material informacional em
qualquer suporte, tratamento e disseminação da informação.
As Bibliotecas possuem regulamento e regimento próprios, bem como normas
para

utilização

de

seu

espaço

e

serviços,

disponíveis

em

seu

site: www.FACIPE.edu.br/biblioteca.

5.2.7 Serviços Oferecidos

Todas as bibliotecas estão informatizadas, permitindo consultas nos terminais
de computadores da unidade de informação, bem como acesso através do portal
www.FACIPE.edu.br\biblioteca.
As Bibliotecas possibilitam o acesso remoto às suas informações e serviços,
permitindo a consulta em sua base bibliográfica e aos dados dos usuários. Também
ofertam serviços tais como a renovação de empréstimos, a alteração da senha
pessoal de acesso e a sugestão de material para aquisição. Através da Biblioteca
Virtual, nossos usuários acessam as bases assinadas de periódicos, livros, normas e
produção acadêmica em formato eletrônico.

ASSESSORIA EM TRABALHOS ACADÊMICOS

Padronização e normalização, segundo as normas da ABNT, dos trabalhos
científicos realizados pelos alunos da FACIPE.

BUSCA INTEGRADA

O Sistema Integrado de Bibliotecas da FACIPE oferece à comunidade
universitária e administrativa uma ferramenta de busca Integrada – EDS onde, num
único local, é possível realizar uma busca em diversas fontes, de forma integrada,
facilitando o processo de pesquisa. Através de uma única interface, o aluno, professor
ou colaborador tem acesso a todo o conteúdo oferecido pelo SIB como livros
impressos, livros eletrônicos, teses e dissertações, artigos de periódicos, entre outros,
bastando para isso acessar no site da instituição.]
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CAPACITAÇÃO NA USABILIDADE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

A equipe de bibliotecários promove capacitações aos docentes nas Jornadas
Pedagógicas e aos discentes quando da implantação de novos recursos e/ou quando
solicitado.

CONSULTA AO CATÁLOGO ON-LINE

O acervo da Biblioteca pode ser consultado através do portal da
Instituição/biblioteca.

CONSULTA LOCAL ABERTA A COMUNIDADE EM GERAL

As bibliotecas disponibilizam seus acervos para consulta local à comunidade
em geral.

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR

Empréstimo domiciliar restrito aos alunos, professores, funcionários, de todo os
itens do acervo, segundo políticas estabelecidas pela Direção do SIB, relativas a cada
tipo de usuário.

EMPRÉSTIMOS ENTRE BIBLIOTECAS

O EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) ocorre entre as bibliotecas da mesma
instituição, com a finalidade de facilitar e estimular a pesquisa do usuário, que pode
consultar materiais disponíveis nas outras unidades de ensino da Instituição.
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RECEPÇÃO AOS CALOUROS

No início do período letivo, as bibliotecas recebem os alunos calouros,
promovendo a integração, apresentando seus serviços e normas através do vídeo
institucional, promovendo a visita monitorada e os treinamentos específicos.

RENOVAÇÃO E RESERVA ON-LINE

Os usuários do Sistema de Bibliotecas contam com a facilidade da renovação
on-line de materiais, através do site da instituição e/ou do aplicativo para celular
android e windows phone.

REPOSITÓRIO

OpenRit é o repositório da FACIPE, com a finalidade de garantir o registro e
disseminação da produção acadêmica científica das instituições do grupo em acesso
aberto, tendo como objetivo:

a)

Preservar a produção cientifica;

b)

Ampliar a visibilidade da produção;

c)

Potencializar o intercâmbio com outras Instituições;

d)

Acelerar o desenvolvimento de suas pesquisas;

e)

Facilitar o acesso à informação científica.

5.2.8 Outros Serviços Desenvolvidos

SOLICITAÇÃO DE ISSN/ISBN

Encaminhamento de documentação e solicitação de número de ISBN e ISSN
junto aos órgãos competentes, das publicações das Unidades de Ensino.
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5.2.9 Redes de Informação

Proporciona aos usuários a extensão do nosso acervo através de intercâmbios
mantidos com outras instituições:
COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) junto a BIREME e ao IBICT;
programa de Comutação Bibliográfica, permitindo a toda comunidade acadêmica e de
pesquisa o acesso a documentos em todas as áreas do conhecimento, através de
cópias de artigos de revistas técnico-científicas, teses e anais de congresso. Acesso
através do site www.ibict.br.
SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) é o serviço de
comutação bibliográfica, integrado às fontes de informação da BVS, coordenado pela
BIREME e operado em cooperação com bibliotecas cooperantes das Redes
Nacionais de Informação em Ciências da Saúde dos países da América Latina e
Caribe. Tem como principal objetivo prover o acesso a documentos da área de
ciências da saúde através do envio da cópia de documentos científicos e técnicos
(artigos de revistas, capítulos de monografias, documentos não convencionais, etc.)
para usuários previamente registrados no SCAD.

BIBLIOTECA VIRTUAL

BASEs DE DADOS assinadas
O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza livros e periódicos digitais de
diversas bases assinadas, abrangendo todas as áreas do conhecimento:
A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados de periódicos, livros
eletrônicos, normas, vídeos etc.. na biblioteca virtual, as quais oferecem conteúdo
informacional nas diversas áreas do conhecimento.
ABNT – Coleção das Normas Técnicas.
ACADEMIC SEARCH PREMIER - Fornece texto completo de 4.700
publicações, sendo 3.600 revistas avaliadas por especialistas. Os arquivos em PDF
são datados de 1975. Este banco de dados multidisciplinar cobre virtualmente todas
as áreas do conhecimento.
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AMERICAN CHEMICAL SOCIETY – ACS - O Sistema de Bibliotecas
disponibiliza, através de assinatura junto à Coordenação do Portal de Periódicos da
Capes, o acesso à base de dados da American Chemical Society – ACS contendo a
coleção atualizada e retrospectiva de 36 títulos de publicações científicas editadas
pela renomada Instituição.
BDR – Biblioteca Digital de Revistas – representa a consolidação do portfólio
de Revistas Jurídicas e IOB.
BID – Biblioteca digital da Editora Fórum – contendo livros e periódicos digitais.
CENGAGE LEARNING – Livros digitais da Editora Cengage para área de
exatas, engenharias e negócios;
DENTISTRY & ORAL SCIENCIES SOURCE - Fonte de pesquisa para todas
as áreas relacionadas à odontologia, incluindo assistência odontológica pública,
endodontia, dor e cirurgia facial, odontologia, patologias/cirurgias/radiologias oral e
maxilofacial, ortodontia, odontologia pediátrica, periodontia e prostodontia. O banco
de dados é atualizado semanalmente no EBSCOhost.
DYNAMED - É uma ferramenta de referência clínica, para uso no local de
tratamento, criada por médicos para médicos, contém sumários clinicamente
organizados e inclui calculadoras médicas.
EBRARY - Livros em outras línguas indicados nos cursos (exatas).
ENGINEERING SOURCE - oferece mais de 3.000 títulos com textos integrais
relacionados à engenharia, ciência da computação e áreas relacionadas.
E-VOLUTION - Livros eletrônicos indicados nas bibliografias dos cursos.
MEDLINE com textos completos - É a fonte mais abrangente do mundo para
periódicos médicos, fornecendo texto completo para mais de 1.450 periódicos
indexados no MEDLINE. Com mais de 1.400.000 artigos de texto completo datando
desde 1965. MEDLINE é a ferramenta de pesquisa definitiva para literatura médica.
MINHA BIBLIOTECA – Com 7.300 títulos de livros eletrônicos de várias
editoras e em diversas áreas do conhecimento.
PORTAL DA PESQUISA - Livros eletrônicos nacionais da área de saúde, da
editora Atheneu.
PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES – O SIB como Biblioteca participante tem
acesso às bases disponíveis no Portal da Capes.
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REVISTA DOS TRIBUNAIS - Base de dados de pesquisa jurídica da Editora
Revista dos Tribunais/Thomson Reuters que reúne: doutrina, jurisprudência,
legislação, súmulas, notícias e outros conteúdos da área de Direito. É hoje, sem
dúvida, a mais completa e poderosa base de pesquisa jurídica no âmbito nacional.
UPTODATE - Base de informações médicas, baseada em evidências, revisada
por pares, publicada por uma companhia médica chamada UpToDate, Inc.

5.3 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO
DIFERENCIADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL
As Bibliotecas da FACIPE disponibilizam na Biblioteca Inclusiva, espaço,
software, equipamentos e acervo para deficientes visuais, que em parceria com o
Núcleo de Apoio Psicosocial, prestando os seguintes serviços:
Orientação aos usuários no uso adequado das fontes de informação e recursos
tecnológicos;
Acervo Braille, digital acessível e falado;
Disponibiliza computadores, com softwares específicos para os usuários;
Espaços de estudo;
Impressão (texto em fonte maior para baixa visão, etc.) e cópias ampliadas.
Para acesso a estes serviços foram instalados, os seguintes softwares e
equipamentos:
Lupa; Jaws (sintetizador de voz); Open Book (converte materiais impressos em
imagens digitais cujo conteúdo textual é reconhecido e convertido em texto para ser
falado por um sintetizador de voz.); Ampliador de tela ZoomText; Sintetizador de voz
para o leitor de tela NVDA;
Conta com o acervo da biblioteca virtual Dorinateca, que disponibiliza livros
para download nos formatos Braille, Falado e Digital Acessível DAISY para as
pessoas com deficiência visual. É possível ter o livro acessível onde estiver, e usufruir
deste benefício tecnológico que permite o acesso ao mundo da informação, cultura e
educação com muito mais facilidade. www.dorinateca.org.br
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5.3.1 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da IES

Em consonância com as leis educacionais de inclusão e acessibilidade
vigentes, e diante da crescente demanda por ações voltadas a inclusão e
acessibilidade, foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade
Integrada de Pernambuco – FACIPE como um espaço que tem por finalidade apoiar
e promover a acessibilidade aos estudantes e colaboradores da IES com deficiências
ou necessidades especiais,
Define-se como Objetivo Geral: promover o acolhimento especial aos
estudantes de modo a propiciar as condições educacionais especiais, viabilizando a
sua integração ao meio acadêmico.
Constituem-se Objetivos Específicos:
•

Implementar a política de inclusão das pessoas com necessidades
educacionais especiais na FACIPE;

•

Promover a inclusão, a permanência e o acompanhamento de pessoas com
deficiência e necessidades específicas, nas diversas unidades acadêmicas da
FACIPE, garantindo condições de acessibilidade;

•

Apoiar funcionários, técnicos e corpo docente nas demandas relacionadas ao
processo educativo inclusivo;

•

Articular-se junto a todos os setores da IES no sentido de incrementar a
promoção de novas ações voltadas às questões de acessibilidade e inclusão
educacional, nos eixos da infraestrutura; comunicação e informação; ensino,
pesquisa e extensão;

•

Promover a eliminação de barreiras atitudinais, programáticas, pedagógicas,
arquitetônicas e de comunicações.

•

Oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de uma
equipe multidisciplinar, voltado para seu público-alvo;

•

Adquirir e assegurar a tecnologia assistiva e comunicação alternativa;
Constituir parcerias com entidades governamentais e sociedade civil

organizada, cujos objetivos tenham relações diretas com as finalidades do Núcleo de
Acessibilidade da FACIPE.
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Público Alvo:

a) Estudantes com deficiências (física, visual, auditiva, intelectual);
b) Altas habilidades / Superdotação;
c) Transtornos Globais do Desenvolvimento (Espectro Autista, Síndrome de
Rett, Psicose e Transtornos invasivos sem outra especificação);
d) Dificuldades de Aprendizagem ( Disortografia, Dislexia, Disgrafia,
Discalculia);
e) Condições específicas (TDAH).
As ações do Núcleo são voltadas às “pessoas com necessidades educacionais
especiais”, ou seja, todas aquelas que, para os fins da educação formal necessitam
do apoio. Sendo assim, tais ações, contribui para a eliminação de barreiras
impeditivas do acesso, permanência e usufruto não só dos espaços físicos, mas
também dos serviços e oportunidades oferecidos no Ensino-Pesquisa-Extensão
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da FACIPE é formado por uma comissão
constituída por um(a) coordenador(a), equipe multidisciplinar ( Psicóloga, Pedagogas
e Psicopedagogas), bem como por professores e funcionários de diversos setores da
IES que vai planejar, acompanhar os processos de adequação das diversas unidades
acadêmicas

e promover a conscientização da comunidade acadêmica sobre o

assunto.

5.4 Espaços de Convivência e de Alimentação

A Instituição oferece diversos lugares para que alunos, professores e visitantes
possam conviver harmoniosamente, aproveitando o momento de lazer e intervalo das
atividades acadêmicas. Todas as unidades dispõem de cantinas, cedidas a empresas
parceiras (terceirizadas), que oferecem uma alimentação regional diversificada,
seguindo padrões de higiene, sem descuidar do bom atendimento e qualidade.

224

5.5 Cronograma de Investimento em Infraestrutura para o Período de Vigência
do PDI
O Quadro 24 apresenta o planejamento econômico e financeiro da FACIPE
para os cinco anos de vigência do novo PDI, e demonstra a sustentabilidade
financeira.

Quadro 24 - Planejamento econômico e financeiro (valores em R$)
Demonstrativo Financeiro – ANO 1/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

47.201.269,14

Bolsas (-)

-204.544,60

Diversos (+)

262.737,49

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-575.667,66

Serviços (+)

35.456,72

Taxas (+)

279.812,49
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

64.557,09

Aluguel (-)

5.898.063,81

Despesas Administrativas (-)

12.263.732,10

Encargos (-)

6.905.228,02

Equipamentos (-)
Eventos (-)
Investimento (compra de imóvel) (-)
Manutenção (-)
Mobiliário (-)

22.254,49
3.112.442,58
0,00
2.028.770,93
343.163,60

Pagamento Pessoal Administrativo (-)

4.746.344,88

Pagamento Professores (-)

10.953.450,56

Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

0,00
125.758,88
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Totalização ANO 1/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

46.999.063,58

46.463.766,93

535.296,64

Demonstrativo Financeiro – ANO 2/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

52.921.396,05

Bolsas (-)

-224.999,06

Diversos (+)

289.011,24

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-633.234,43

Serviços (+)

39.002,39

Taxas (+)

307.793,74
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

71.012,80

Aluguel (-)

6.487.870,19

Despesas Administrativas (-)

13.490.105,31

Encargos (-)

7.595.750,82

Equipamentos (-)

24.479,94

Eventos (-)

3.423.686,84

Investimento (compra de imóvel) (-)

0,00

Manutenção (-)

2.231.648,02

Mobiliário (-)

377.479,96

Pagamento Pessoal Administrativo (-)

5.220.979,36

Pagamento Professores (-)

12.048.795,62

Pesquisa e Extensão (-)

0,00

Treinamento (-)

138.334,77
Totalização ANO 2/PDI.

RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

52.698.969,94

51.110.143,63

1.588.826,31

226

Demonstrativo Financeiro – ANO 3/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

58.213.535,66

Bolsas (-)

-247.498,97

Diversos (+)

317.912,36

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-696.557,87

Serviços (+)

42.902,63

Taxas (+)

338.573,12
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

78.114,08

Aluguel (-)

7.136.657,21

Despesas Administrativas (-)

14.839.115,85

Encargos (-)

8.355.325,90

Equipamentos (-)

26.927,94

Eventos (-)

3.766.055,52

Investimento (compra de imóvel) (-)

0,00

Manutenção (-)

2.454.812,82

Mobiliário (-)

415.227,96

Pagamento Pessoal Administrativo (-)

5.743.077,30

Pagamento Professores (-)

13.253.675,18

Pesquisa e Extensão (-)

0,00

Treinamento (-)

152.168,24
Totalização ANO 3/PDI.

RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

57.968.866,93

56.221.157,99

1.747.708,94

Demonstrativo Financeiro – ANO 4/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)
Bolsas (-)

64.034.889,23
-272.248,86
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Diversos (+)

349.703,60

Financiamentos (+)

0,00

Inadimplência (-)

-766.213,66

Serviços (+)

47.192,89

Taxas (+)

372.430,43
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

85.925,49

Aluguel (-)

7.850.322,93

Despesas Administrativas (-)

16.323.027,43

Encargos (-)

9.190.858,49

Equipamentos (-)

29.620,73

Eventos (-)

4.142.661,07

Investimento (compra de imóvel) (-)

0,00

Manutenção (-)

2.700.294,10

Mobiliário (-)

456.750,75

Pagamento Pessoal Administrativo (-)

6.317.385,03

Pagamento Professores (-)

14.579.042,70

Pesquisa e Extensão (-)

0,00

Treinamento (-)

167.385,07
Totalização ANO 4/PDI.

RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

63.765.753,62

61.843.273,79

1.922.479,83

Demonstrativo Financeiro – ANO 5/PDI.
Receitas
Anuidade / Mensalidade (+)

70.438.378,15

Bolsas (-)

-299.473,75

Diversos (+)

384.673,96

Financiamentos (+)
Inadimplência (-)
Serviços (+)

0,00
-842.835,03
51.912,18
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Taxas (+)

409.673,47
Despesas

Acervo Bibliográfico (-)

94.518,04

Aluguel (-)

8.635.355,22

Despesas Administrativas (-)

17.955.330,17

Encargos (-)

10.109.944,34

Equipamentos (-)

32.582,80

Eventos (-)

4.556.927,18

Investimento (compra de imóvel) (-)

0,00

Manutenção (-)

2.970.323,51

Mobiliário (-)

502.425,83

Pagamento Pessoal Administrativo (-)

6.949.123,53

Pagamento Professores (-)

16.036.946,96

Pesquisa e Extensão (-)

0,00

Treinamento (-)

184.123,58

Totalização ANO 5/PDI.
RECEITAS

DESPESAS

TOTAL GERAL

70.142.328,98

68.027.601,17

2.114.727,82

TOTALIZAÇÃO GERAL
TOTAL

RECEITAS

DESPESAS

Ano 1/PDI

46.999.063,58

46.463.766,93

535.296,64

Ano 2/PDI

52.698.969,94

51.110.143,63

1.588.826,31

Ano 3/PDI

57.968.866,93

56.221.157,99

1.747.708,94

Ano 4/PDI

63.765.753,62

61.843.273,79

1.922.479,83

Ano 5/PDI

70.142.328,98

68.027.601,17

2.114.727,82

Fonte: FACIPE, 2017.

GERAL
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5.6 Projetos de Reforma e Ampliação em Andamento

No quesito melhorias, a FACIPE sempre realiza investimentos de forma
permanente.

Possuímos um planejamento traçado quanto as nossas futuras

construções e reformas nas unidades já existentes, sempre visando o máximo
conforto e melhor atendimento dos alunos. No decorrer do ano de 2017, já foram
realizadas melhorias significativas nas salas de aula, sala de recursos - onde ocorre
o atendimento educacional especializado, biblioteca, telhado, áreas de convivência,
laboratórios, entre outros locais.
Dentre as construções previstas para o próximo ano, destacamos o novo
campus dos Cursos Saúde, localizado na Rua Claudio Brotheerhood, no bairro do
Cordeiro, Recife.
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