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1. PERFIL INSTITUCIONAL

Identificação da Mantenedora
Razão Social: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ EIRELI. – EPP
Endereço: Rua Serra Cana Brava, 512, Jd. Novo Horizonte II, Iporá-GO,
Telefone: (64) 3674-5181
CNPJ: 05.137.878/0001-97
Representante Legal: Ma. Orlandina Ferreira Machado
Diretor Geral: Dr. Raimundo Fonseca Pinheiro
Identificação da Mantida
Nome: FACULDADE DE IPORÁ- FAI
Endereço: Rua Serra Cana Brava, 512, Jd. Novo Horizonte II, Iporá-GO,
Telefone: (64) 3674-5181

1.1. Histórico Institucional
A implantação da Faculdade de Iporá – FAI na cidade de Iporá, mantida pelo Centro
de Ensino Superior de Iporá LTDA - EPP, no ano de 2005, foi fruto de pesquisas realizadas
em 2003 quando se detectou a carência de ampliar a oferta da Educação Superior no
município de Iporá, não para atender somente Iporá, mas toda região.
Nessa época, Iporá contava com apenas uma unidade de Ensino Superior que
ministrava exclusivamente cursos de Licenciatura. A pesquisa realizada detectou a carência
de profissionais qualificados na área da educação e gestão, bem como, o anseio dos pais que
se viam obrigados a enviar seus filhos para estudarem nos grandes centros.
Em 2005 a Faculdade de Iporá - FAI iniciou suas atividades acadêmicas na Av. Pio
XII nº 23, Centro, Iporá, no prédio do Colégio Exato. Nos turnos matutinos e vespertinos
funcionava as aulas do Colégio e no período noturno as aulas da FAI. O primeiro curso
implantado foi Administração com 3 (três) habilitações, a saber: Administração de Empresas,
Administração em Análise de Sistemas e Administração em Marketing. Cursos estes os quais
foram os mais solicitados nas pesquisas realizadas em anos anteriores. Assim, a FAI primou
em atender à solicitação deste público, que em sua maioria foram os primeiros alunos da FAI
e desde então firmou o compromisso de atender aos anseios e necessidades da população
Iporaense e regional e de todo cidadão ou cidadã que veja a FAI como uma instituição de
qualidade e queira aqui construir a vida acadêmica.
Em 2007 iniciou-se a construção do prédio próprio da instituição. Neste mesmo ano,
especificamente em dezembro de 2007, a instituição reformulou o Projeto Político

Pedagógico do Curso de Administração, passando a ofertá-lo a partir de 2008 sem as
habilitações, sob a denominação de "Administração". Também em 2007 a FAI conseguiu a
autorização de funcionamento do curso de Ciências Contábeis.
Em 2009 o prédio da FAI foi inaugurado e desde então a instituição funciona em
instalações próprias, sediada à Rua Serra Cana Brava Qd. 02 LT 04 n°512, Jardim Novo
Horizonte II, em Iporá Goiás. Hoje a FAI conta com seis blocos, 36 salas de aulas, Biblioteca
climatizada, totalmente informatizada com um ambiente moderno, adequado para atender os
alunos com a qualidade requerida. Conta ainda com um auditório para 700 pessoas e um
conjunto de laboratórios modernos para atender aos cursos.
Com apenas dois cursos, Administração e Ciências Contábeis, no período de 2007 a
2010 a FAI foi se estruturando Acadêmica e financeiramente para então iniciar a expansão da
oferta de Cursos para atender a demanda de Iporá e região. Tal ampliação teve início em 2011
quando a FAI conquistou a autorização dos cursos de Pedagogia, Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão
Hospitalar e Tecnologia em Agronegócio pelas suas respectivas portarias.
Desde então, ano após ano a FAI tem alcançado seu objetivo de expansão. Em
dezembro de 2013 o Curso de Engenharia Civil foi autorizado pela Portaria nº 732, de 23 de
dezembro. Em junho de 2014 o curso de Engenharia da Produção foi autorizado com conceito
4 (quatro). Em 2015 novas vitórias foram alcançadas, o curso de Direito foi autorizado pela
Portaria Ministerial nº 301 de 15 de abril e em 30 de março o curso de Farmácia foi
autorizado pela Portaria Ministerial nº 276.
No ano de 2016 mais três novos cursos foram autorizados a saber: Engenharia
Ambiental e Sanitária pela Portaria nº 606, de 13 de outubro, Psicologia pela Portaria nº 605,
de 13 de outubro e o Curso de Tecnologia em Serviços Penais pelo Parecer CNE/CES nº
173/2016, este último torna a FAI a única Faculdade da região centro Oeste do país autorizada
a ofertá-lo. Em 2017 o Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos foi autorizado
pela Portaria de Nº 606 de 13 de 16 de junho de 2017, assim, a FAI passou a ofertar 16
(dezesseis) cursos de Graduação Presenciais.
No âmbito da Pós-graduação a FAI oferece regularmente mais de 40 cursos de Lato
Senso, bem como, cursos designados como MBA (Master Business Administration),
colaborando para a efetiva qualificação dos profissionais para o mercado de trabalho.
O processo Educacional da FAI tem uma perspectiva, não apenas de capacitação de
um profissional, mas sobretudo na concepção de um sujeito construtor de saberes que estão
sempre em moldagem, que defenda princípios e valores éticos, que contribua para a

transformação individual e coletiva, promovendo e estabelecendo novas relações sociais,
pautadas em laços mais solidários.
Ao longo de sua história, a FAI tem se constituído não apenas como uma instituição de
Ensino Superior, mas principalmente como uma Escola de Empreendedores de grande
relevância para a região Oeste Goiano e o Estado de Goiás. Para tanto, a FAI implementou
nos Projetos Pedagógicos de todos os cursos em oferta a Unidade Curricular Liderança
Criatividade e Empreendedorismo, possibilitando a formação de profissionais para atuarem
em áreas afins, com visão empreendedora, tendo condições de competividade no acirrado
mercado de trabalho e agindo como influenciador, de forma direta ou indireta, no
desenvolvimento sócio-econômico-cultural e ambiental da região, do Estado e do País.

1.2. Missão

A Faculdade de Iporá - FAI tem como missão: Oportunizar o desenvolvimento
pessoal, profissional e o espírito empreendedor de sua comunidade acadêmica. Para tanto,
proporciona a construção do conhecimento por meio de uma metodologia de ensino dinâmica
voltada à formação de cidadãos éticos, empreendedores, comprometidos com o
desenvolvimento socioeconômico, cultural, político, econômico e sustentável da sociedade,
em âmbito local e regional, integrando o Ensino, a Iniciação Científica e a Extensão.

1.3. Visão
Ser reconhecida local, regional e nacionalmente como uma Instituição de Ensino
Superior inovadora, com perfil empreendedor, caracterizando-se pela busca contínua da
excelência do Ensino, Iniciação Científica e Extensão.

2.0 DADOS GERAIS DO CURSO

Denominação do Curso:

Bacharelado em Odontologia

Modalidade:

Presencial

Endereço de Oferta:

Faculdade de Iporá - Rua Serra Cana Brava, Qd. 2 Lt. 4 – Jardim
Novo Horizonte II.

Turno de Funcionamento:

Integral

Vagas anuais:
Regime de Matrícula:
Dimensão das Turmas:
Duração do Curso:

-

Matutino

Vespertino

Noturno

Totais

50

-

50

100

Semestral
Teóricas

Práticas

50

25

Tempo Mínimo

Tempo Máximo

Carga Horária Geral

10 semestres
4.780 horas

Estágio Supervisionado

800 horas

Atividades Complementares

200 horas

16 Semestres

2.1 Contextualização do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade de Iporá –
FAI

Primeiramente, deve-se destacar que o curso de Bacharelado em Odontologia é
fundamental para o crescimento regional em qualquer município brasileiro, visto que,
interfere diretamente na qualidade de vida da população, a partir de contribuições culturais,
socioambientais, socioeconômicas, assegurando os Direitos Humanos, especificamente, o
acesso a saúde bucal tanto em nível individual quanto coletivo, a partir das contribuições no
que tange à cultura, ao desenvolvimento socioambiental e socioeconômico da sociedade.
Segundo estimativas do IBGE para o ano de 2014, o estado de Goiás se estabelece a
partir de uma população de aproximadamente 6.523.222 de habitantes. O município de Iporá,
por sua vez, conta com uma população de 32.169 habitantes. No entanto, há que se destacar
que o município, além de ser um polo agrícola e pecuário, constitui-se também como um
centro comercial e de prestação de serviços a outras cidades circunvizinhas que dependem de
Iporá para se estabelecerem, constituindo assim, uma população de cerca de mais de 100.000
habitantes.

No que diz respeito à educação superior, vale destacar que o Censo da Educação
Superior de 2011 registrou a participação de 2.365 IES no Brasil. Desse conjunto, 84,7% são
faculdades, 8,0% são universidades, 5,6% são centros universitários e 1,7% representam a
soma de institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IFs) e de centros federais de
educação tecnológica (Cefets).
Em termos de distribuição por região geográfica, praticamente metade das IES
(48,9%) está localizada na região Sudeste. A outra metade apresenta a seguinte distribuição:
18,3% no Nordeste, 16,5% no Sul, 9,9% no Centro-Oeste e 6,4% no Norte. (Fonte:
MEC/Inep).
Por outro lado, segundo os dados do Censo da Educação Superior de 2010 (MEC), no
Centro Oeste registrou um aumento significativo do número de estudantes em faculdades e
universidades entre 2010 e 2014. Esse crescimento significativo se constitui a partir do
reflexo do aumento da capacidade de renda da população e da exigência por profissionais
qualificados em um mercado que apresenta ascensão no cenário nacional.
Já em um contexto mais limitado, destaque-se que o curso de Odontologia mais
próximo do município de Iporá-Go, sede da FAI, localiza-se a mais de 250 Km de distância, o
que impossibilita a inclusão de estudantes egressos do Ensino Médio em toda a microrregião
de Iporá-GO e arredores que é composta pelos seguintes municípios:
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

DISTÂNCIA DA IES

Amorinópolis

3.609

22,7

Fazenda Nova

6.322

60,6

Ivolândia

2.663

57,7

Moiporá

1.763

68,3

Cachoeira de Goiás

1.417

78,1

Iporá

32.194

0,0

Jaupaci

3.000

44,7

Córrego do Ouro

2.632

87,5

Israelândia

2.887

27,6

Novo Brasil

3.519

95,6

Piranhas

11.266

95,8

Diorama

2.479

31,1

São Luis de Montes Belos

32.491

96,6

Total 105.644

Além dos municípios acima, deve-se destacar que a IES é imprescindível à formação
de outras localidades que formam milhares de egressos no ensino médio e fazem parte da
zona rural do Estado de Goiás. E conforme é possível perceber a FAI será a única IES a
ofertar esse curso no Município de Iporá/Go, sede da faculdade e no seu entorno que constitui
uma população significativa.
Assim, há que se ressaltar que junto a um crescimento socioeconômico da região
atendida pela IES, constitui-se junto a isso, um quadro de desigualdade e necessidades sociais
que vem ao encontro dos dados estatísticos divulgados no País.
Os cursos da área de saúde têm sido muitas vezes concentrados em grandes centros,
limitando o acesso da população tanto a um ensino de qualidade quanto ao serviço de saúde
mais próximos de suas localidades. Em virtude desse processo de migração para grandes
centros devido à necessidade de cursos e serviços não encontrados na própria região, a
população interiorana precisa se deslocar e consequentemente dispensar mais gastos para
suprir esta necessidade.
A partir da leitura dessa realidade, compreende-se a necessidade de formação de
profissionais éticos, atuantes e responsáveis visando a melhoria da qualidade de vida da
população, garantindo acesso ao serviço de saúde bucal, realizando atendimentos
odontológicos por meio do SUS e assim permitindo o avanço sociocultural e econômico dos
moradores na área de abrangência da Faculdade.
É exatamente nesse cenário de carência de cursos na área de saúde e serviços
odontológicos, que surge a necessidade de formação de profissionais que atuem como
Cirurgiões-Dentistas. Tudo com o objetivo de enfatizar as variáveis que interferem na
qualidade de vida e saúde da população.
A FAI, como Instituição de Ensino Superior, consoante com seus valores humanistas,
sociais e democráticos, pretende contribuir para a formação integral da personalidade, do
pensamento crítico e da cultura de seus alunos, mediante o cultivo, a produção e a transmissão
do saber nas diversas áreas do conhecimento, consubstanciado em suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Nesse contexto, o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia está

Comentado [K1]: Seria interessante acrescentar dados que
comprovem essa carência.

plenamente adequado à população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas
na educação superior, a demanda pelo curso, a taxa bruta e a líquida de matriculados na
educação superior, as metas do PNE, a pirâmide populacional e as necessidades de saúde das
zonas rural e urbana de Iporá, do Estado de Goiás e do Brasil.

2.2. Objetivo Geral:
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais o currículo do Curso de
Odontologia permite a construção de um perfil acadêmico e profissional com competências,
habilidades e conteúdos necessários para a atuação com qualidade, eficiência e resolutividade
no Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, tem como objetivo levar os alunos do curso de
graduação em Odontologia a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender a
fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais
com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e a
humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades.
Esses propósitos alinhados com os fundamentos, objetivos e políticas institucionais
descritos no PDI da FAI propiciam a formação profissional socialmente responsável capaz de
estimular, num ambiente em que se vivencia a sustentabilidade, a capacidade crítica e
empreendedora do discente, visando equacionar e responder às múltiplas demandas do
mercado de trabalho, configurando, dessa maneira, a sua preocupação com a empregabilidade.
Além de contribuir para que a FAI exerça a sua missão de promover qualidade de vida, tendo
como instrumento básico o processo educacional. Esses elementos são importantes para o
estabelecimento dos objetivos do Curso de Odontologia da FAI a fim de fundamentar as
práticas de formação do cirurgião-dentista para as suas atribuições técnico-científicas e como
cidadão consciente das suas responsabilidades sociais.
Formar o cirurgião-dentista clínico geral consciente de sua necessidade de
aprimoramento constante e capaz de aplicar princípios biológicos, técnicos científicos, éticos,
sociais, humanistas e morais para a prestação de assistência odontológica e atenção à saúde,
solucionando os problemas de saúde coletiva que estão dentro de sua governabilidade e os
problemas de natureza odontológica mais prevalentes na população.

Comentado [K2]: Citar a resolução que define as DCNS do
Curso.

Despertar no estudante a preocupação quanto à promoção da saúde bucal da
população, num contexto onde embora exista um trabalho preventivo, ainda é muito evidente
a prevalência de cárie e doenças periodontais.
Para alcançar estes objetivos, se dá ênfase no desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e competências que permitam ao profissional atender às necessidades sociais,
desenvolvendo a capacidade técnica para o cuidado, mas que não tenha uma mentalidade
puramente tecnicista. Que seja um profissional capaz de interagir com a sociedade e que
apresente liderança e sensibilidade social. Que tenha uma vivência clínica, com técnicas
sofisticadas de cura sustentadas por evidência científicas. Que possa exercer a profissão em
consultório privado, mas que se adapte a equipes multidisciplinares e serviços socializados.

2.3.Objetivos Específicos:

Por meio do desenvolvimento de conhecimentos científicos, tecnológicos e práticos, o
Curso de Odontologia apresenta os seguintes objetivos específicos:
I.

Promover uma formação profissional integralizada, tornando o egresso capaz de
empreender ações de promoção de saúde, que é o eixo condutor de sua prática
profissional.

II.

Capacitar o profissional para atuação no planejamento e gerenciamento de ações na
saúde desenvolvidas em âmbito público e privado.

III.

Capacitar o profissional para o trabalho em equipe odontológica e equipe
multiprofissional, visando à satisfação das necessidades dos indivíduos e das
coletividades onde exercem a sua função.

IV.

Incentivar a busca da vigilância à saúde por meio de um conjunto de ações individuais
e coletivas, situadas em todos os níveis de complexidade assistencial e de atenção à
saúde, voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

V.

Enfatizar a importância da associação dos problemas de natureza odontológica com os
fatores biológicos, psicológicos e socioambientais.

VI.
VII.

Estimular o intercâmbio entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Incentivar a participação em atividades na comunidade por meio dos programas e
projetos de extensão e de responsabilidade social.

VIII.

Participar das atividades nas unidades de atenção primária, tendo participação em
todos os níveis de atuação juntamente com as equipes de saúde da família.

Executar periodicamente, de forma isolada ou em parceria, ações conjuntas e contínuas que se
caracterizam por atividades além da sala de aula, envolvendo gestores, professores, alunos e
funcionários com o objetivo de promover a responsabilidade social, conforme compromisso
formalmente assumido no PDI da Instituição.

2.4. Perfil Profissional do Egresso

O curso de graduação em Odontologia da Faculdade de Iporá - FAI assume o
compromisso de buscar o perfil do formando, conforme consta no artigo 30 da resolução
CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002: Cirurgião-dentista com formação generalista,
humanística, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no
rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da
população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural
e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em
benefício da sociedade.

2.5.Competências e Habilidades
O curso de Odontologia deverá formar e dotar o profissional para o exercício das
seguintes competências e habilidades descritas nos artigos 4º e 5º da Resolução CNE/CES 3,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002:
I.
II.
III.

Respeitar os princípios éticos e legais inerentes ao exercício profissional;
Promover a saúde bucal, prevenir doenças e distúrbios bucais;
Identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios
bucomaxilofaciais e realizar procedimentos adequados para suas investigações,
prevenção, tratamento e controle;

IV.

Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de
promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e
comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o;

V.

Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com
extrema produtividade na promoção da saúde baseada na convicção científica, de
cidadania e de ética;

VI.

Aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados de saúde na
busca de soluções mais adequadas para os problemas clínicos no interesse de ambos, o
indivíduo e a comunidade;

VII.

Organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde efetiva e eficientemente;

VIII.

Participar em educação continuada relativa à saúde bucal e doenças como um
componente da obrigação profissional, manter espírito crítico e aberto a novas
informações;

IX.
X.
XI.
XII.

Colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico;
Identificar as afecções bucomaxilofaciais prevalente;
Desenvolver raciocínio lógico e análise crítica;
Propor e executar planos de tratamento para atendimento integral dos pacientes;

XIII.

Realizar a preservação da saúde bucal;

XIV.

Comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em
geral;

XV.

Trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de promoção de saúde.

2.6.Áreas de Atuação

O profissional possui uma ampla área de atuação em clínicas particulares, hospitais
públicos e particulares, unidades de tratamento intensivo, em unidades de saúde pública
municipais, estaduais e federais, perícia forense, concursos públicos, atendimento domiciliar
(home care), em consultório próprio e se optar pela carreira acadêmica, como docentes em
faculdades e universidades. Algumas das áreas de atuação são clínica geral, cirurgia e
traumatologia bucomaxilofaciais, harmonização orofacial, odontogeriatria, odontologia do
trabalho,

patologia

bucal,

endodontia,

periodontia,

odontopediatria,

ortodontia,

implantodontia, prótese, estética, reabilitação oral, odontologia do esporte, dentística,
odontohebiatria, dentre outros.

2.7.Forma de Acesso ao Curso

Ao delinear a Política de Acesso aos Cursos, a FAI, visualizou a necessidade de
implementar ações para ampliar o acesso de estudantes aos cursos por ela oferecidos, assim
como

garantir

a

permanência

bem-sucedida

destes

estudantes

na

Instituição.

Complementarmente fez-se necessário compreender os motivos que levam aos altos níveis de

evasão verificado na maioria das Instituições brasileiras e buscar medidas que possam
minimizar este problema.
Este posicionamento é coerente com a legislação brasileira segundo a qual “A
educação será desenvolvida com base, entre outros, no princípio da igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola” – Artigo 206, Inciso I da Constituição da República
Federativa do Brasil e Artigo 3, Inciso I da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Esta preocupação situa-se, ainda, no cenário delineado mais fortemente a partir da
segunda metade da década de 1990, quando a política governamental relativa à educação
assinalava a necessidade de uma revisão nas formas de acesso ao Ensino Superior brasileiro.
Evidentemente, a democratização do acesso alterou significativamente o perfil dos estudantes
que ingressam nos diferentes cursos do sistema superior de ensino, que tem sofrido sensíveis
mudanças em decorrência de fatores sociais e econômicos.
As discussões realizadas sobre esta temática geraram, em várias Instituições, formas
alternativas para o ingresso nos cursos de graduação, dentre as quais se destacaram o uso do
ENEM, a adoção de cotas (estudantes de escolas públicas, negros, índios) a seleção
previamente agendada e o Programa de Avaliação Seriada.
As Diretrizes que norteiam a política de acesso, seleção e permanência do alunado da
FAI são:
 Democratizar as formas de acesso ao ensino de graduação, oferecendo oportunidades
de permanência e melhorar o desempenho acadêmico do estudante matriculado na
Faculdade;
 Estimular a realização de ações destinadas a reduzir a seletividade social ampliando
as condições de acesso aos cursos da FAI de estudantes de condição socioeconômica
desfavorável;
 Rever a natureza dos critérios de seleção;
 Realizar estudos permanentes visando à equalização das oportunidades de acesso;
 Promover debates sobre o processo de seleção da Faculdade;
 Promover programa de recepção ao calouro, com atividades acadêmicas e culturais
com o objetivo de socializar o estudante na vida universitária;
 Criar condições de acesso dos estudantes às novas tecnologias da informação;
 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e iniciação
científica;
 Garantir o apoio necessário à plena realização do estudante como universitário
(acadêmico, cultural, social e político);

 Identificar, junto ao estudante, os problemas que o levariam à desistência do curso e,
ainda, a possibilidade de descontentamento com os diversos níveis de relacionamento,
visando manter ou superar as expectativas discentes;
 Desenvolver, para os estudantes de baixa renda, mecanismos que promovam
condições socioeconômicas que viabilizem a permanência e o sucesso dos mesmos na
Faculdade;
 Realizar pesquisas, estudos e análises para identificar em detalhes os dados sobre
ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação
docente/estudante para tentar reduzir ou diminuir estes índices e, também, acelerar os
processos de preenchimento das vagas, tendo em vista a melhoria das atividades
educativas;
 Buscar por meio do desenvolvimento de mecanismos pertinentes, formas que
viabilizem o resgate do alunado.
A oferta de vagas e o processo seletivo serão realizados semestralmente conforme
edital publicado no site da instituição e outros meios de comunicação.
Ressalta-se que os candidatos poderão pleitear vagas de bolsas do ProUni, Bolsas da
Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), bolsas definidas por meio de convênios com
empresas e órgãos públicos e bolsas internas, definidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI).
Em suma, as principais formas de acesso ao Curso de Odontologia são:
 Processo Seletivo (Vestibular): processo seletivo que permite ao candidato, com o Ensino
Médio completo, aprovado e classificado em concurso específico, o ingresso no Curso.
 Transferência: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino superior,
transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de outras áreas, com o
mínimo de duas Unidades Curriculares iguais ou equivalentes, obedecendo ao número de
vagas fixadas em edital específico.
 Portadores de diploma de nível superior: processo seletivo para graduados em cursos
superiores.
 Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 pelo Ministério da Educação
e que serve para medir o desempenho do aluno concluinte do Ensino Médio.

2.8. Políticas Institucionais no âmbito do Curso

As Políticas Institucionais de Ensino, Iniciação Científica e Extensão constantes no
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade de Iporá – FAI, norteiam a
proposta pedagógica do curso de Odontologia. Nesta perspectiva, a organização didáticopedagógica deste curso considera os itens a seguir:
I.

O perfil do egresso, que deve expressar as competências profissionais necessárias para
o campo de atuação profissional, além de possibilitar a compreensão de temas que
transcendam o seu ambiente próprio de formação e que sejam importantes para a
transformação da realidade contemporânea;

II.

Interdisciplinaridade, de modo a assegurar a diversidade de conhecimento, bem como,
superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral do estudante. Para
tanto, além dos Projetos Interdisciplinares o Curso dispõe da Atividade Integradora,
cujo principal objetivo é o fortalecimento da aprendizagem baseada em competências
por meio da integração dos conteúdos das Unidades Curriculares em eixos do
conhecimento e o incentivo da Iniciação Científica;

III.

Flexibilidade, permitindo maior dinamismo no curso, podendo ser garantida pela
oferta da Extensão, Monitoria, Iniciação Científica, que contribuem para uma
formação de caráter humanista, expressando responsabilidade e compromisso social
com as demandas da sociedade, pela inserção de Unidades Curriculares Eletivas,
Modalidade a Distância e pelas Atividades Complementares;

IV.

A inserção de Libras e de temas transversais, sobretudo aqueles relacionados à
Educação Ambiental, à Educação em Direitos Humanos, ao Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena, garantindo-se, dessa forma, a convivência com
diferenças sociais, intelectuais e culturais;

V.
VI.

Uso de Metodologias Ativas no processo de ensino e aprendizagem;
Incorporação de avanços tecnológicos, promovendo a exploração de possibilidades
pedagógicas geradas pelo uso da tecnologia na educação. Nesse contexto, na Matriz
Curricular deste curso é prevista a oferta de Unidades Curriculares na Modalidade a
Distância. O Moodle, ambiente virtual de aprendizagem, usado pela FAI, é
configurado para garantir a oferta dessas atividades, possibilitando ao estudante o
acesso às ferramentas necessárias para a realização das atividades propostas e para se
criar uma cultura relacionada ao uso das tecnologias. Professores, alunos e corpo
administrativo podem utilizar os laboratórios de informática, com computadores
conectados à Internet, possibilitando que seus arquivos pessoais sejam mantidos em
servidores de arquivos em rede. A FAI mantém os equipamentos atualizados

tecnologicamente por meio de contratos acadêmicos de licenciamento de software, de
modo a ofertar suporte tecnológico para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas.
VII.

A articulação entre teoria e prática, compreendida como um princípio de
aprendizagem que possibilite que o estudante seja capaz de aplicar os conteúdos
aprendidos em situações reais, com autonomia. Nesse sentido, é previsto o Estágio
Curricular Supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, bem como, as Atividades
Práticas Supervisionadas - APS;

VIII.

O Trabalho de Conclusão de Curso, como síntese de integração de conhecimentos,
competências adquiridas no curso pelo estudante, desenvolvido mediante orientação e
avaliação;

IX.

O processo de avaliação de ensino e de aprendizagem, no qual deve ser assegurado
que “a avaliação discente deverá dar lugar a uma avaliação processual e contínua (...)”.
No processo de ensino e de aprendizagem devem ser considerados os seguintes
elementos: atividades curriculares, metodologias, relação professor-estudante,
instrumentos e tempos avaliativos, respondendo às particularidades de cada Unidade
Curricular (aulas teóricas, práticas, laboratórios, trabalhos cooperativos, estágios,
seminários, entre outros).

X.

Na constituição do currículo do curso de Odontologia são considerados também os
pilares da Educação, a saber: “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver,
aprender a ser”, eixos encaminhados pela UNESCO e que contribuem com um
currículo dinâmico, parcial, mutável e flexível.

3.0. ESTRUTURA CURRICULAR
A Estrutura Curricular do Curso, como já apontado anteriormente, resulta, de forma
essencial, da reflexão sobre a missão da IES, do curso, da concepção, da visão, dos objetivos e
do perfil do egresso almejado nos seus respectivos campos de atuação, objetivando, a priori,
contemplar o que dispõe a Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002.
Trata-se de uma perspectiva que promove uma articulação do ensino das Unidades
Curriculares, por meio de uma proposta pedagógica que privilegia o ensino participativo com
enfoque nos alunos, o que possibilita as estes não só absorver o conhecimento teórico, como
também viabilizar conexões dos modernos conhecimentos tecnológicos práticos, para captar e

compreender a nossa complexa realidade social e o amplo universo de informações que
influem no processo de desenvolvimento e sustentabilidade ambiental.
Assim, obedecendo às prerrogativas das Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso
está organizado de modo a oferecer ao aluno, referenciais teórico-práticos que colaborem na
aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno
desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
As estratégias adotadas no curso para relacionar o processo de ensino à realidade dos
alunos foram construídas com a participação do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente
Estruturante - NDE. Vale destacar que o curso desenvolveu pesquisa própria de levantamento
do perfil do corpo discente e docente, adotando práticas metodológicas de ensino, de revisão
de conteúdo, bem como de capacitação docente, a partir das evidências demonstradas. O
princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com uma
ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e reprodução do
saber.
A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o
aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que
está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos.
O currículo do Curso de Odontologia está em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais, bem como, com o universo onde o mesmo deve ser sujeito das transformações
sócio-político-econômicas, ambientais e culturais demandadas pela sociedade.
Assim sendo, os conteúdos das Unidades Curriculares contemplam temas transversais
do cotidiano do perfil deste profissional e do cenário da saúde, desenvolvendo competências
que o capacite a uma visão holística da realidade global e regional.
A interdisciplinaridade, por sua vez, está garantida na Matriz Curricular através do
diálogo constante entre as diferentes Unidades Curriculares que a compõe, demarcada por
uma metodologia de ensino onde o discente é levado a refletir e a propor soluções sobre
situações do universo organizacional, apresentadas através de estudos de casos, pesquisas em
organizações e debates sobre temas propostos pelos docentes.

3.1. Estrutura Curricular: Coerência da Matriz Curricular com as Diretrizes
Curriculares Nacionais
A concepção acadêmica da proposta Curricular do curso de Odontologia baseia-se em
pressupostos pedagógicos e princípios da filosofia das Diretrizes Curriculares Nacionais

(DCN), estabelecida pela Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002, que redundam
nos seguintes pontos norteadores para atingir o perfil profissional delineado:
A formação do Cirurgião Dentista deve garantir o desenvolvimento de estágios
curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser desenvolvido de forma articulada
e com complexidade crescente ao longo do processo de formação. A carga horária mínima do
estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de
Graduação em Odontologia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia deverá contemplar
atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de
aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas
independentes presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas de
iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em
outras áreas afins.
O Curso de Graduação em Odontologia deve ter um projeto pedagógico, construído
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como
facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá
buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino,
a pesquisa e a extensão/assistência.
As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do
Curso de Graduação em Odontologia para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este
currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço,
fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um
contexto de pluralismo e diversidade cultural.
As Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Odontologia deverão contribuir
para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso.
O Currículo do Curso de Graduação em Odontologia poderá incluir aspectos
complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a
inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos,
demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região.
A organização do Curso de Graduação em Odontologia deverá ser definida pelo
respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral,
sistema de créditos ou modular.

Para conclusão do Curso de Graduação em Odontologia, o aluno deverá elaborar um
trabalho sob orientação docente.

3.2. Estrutura Curricular: Requisitos Legais

Além dos aspectos ligados às expectativas profissionais e sociais condicionadas nas
perspectivas da tríade Ensino, Iniciação Científica e Extensão, houve o cuidado em atender
plenamente ao que preconizam os Requisitos Legais e Normativos do Ministério da Educação
- MEC abaixo relacionados:
I. Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional;
II. Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), bem como portarias especificas oriundas desta para o
ENADE;
III. Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007 e Nº 153, de 7 de agosto de 2008, que
dispõem sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e
duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
IV. Adequação dos conteúdos curriculares à Língua Brasileira de Sinais – Libras: Em
observância ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei
Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a FAI aprovou a inclusão de algumas Unidades
Curriculares com status de Optativas Institucionais. Uma das Unidades Curriculares
incluídas foi LIBRAS.
V. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e para
o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da
Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008 e
na Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.
VI.

Políticas de Educação Ambiental, conforme o disposto na Lei N° 9.795/1999, no
Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CP/CNE Nº 2/2012.

VII.

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme o disposto
no Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CP/CNE N° 8, de 06/03/2012, que
originou a Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012.

A fim de atender aos temas transversalizados como Educação Ambiental, os Direitos
Humanos e as Relações Étnico-Raciais, os docentes responsáveis pelas Unidades Curriculares

Comentado [K3]: Como se trata de um curso já autorizado, todos
os verbos devem estar no presente. Favor adequar.

Comuns aos Cursos de graduação da FAI serão os precursores do atendimento a essa
legislação.
Para tanto, será indicado aos professores que se utilizem de textos para exercícios de leitura e
interpretação que abordem tais temas nas seguintes UCs:
a) Comunicação e Expressão;
b) Fundamentos das Ciências Sociais e do Comportamento;
c) Liderança e Criatividade e Empreendedorismo;
d) Fundamentos Filosóficos Éticos, Responsabilidade Socioambiental;
e) Fundamentos Políticos Econômicos e Legais.

3.3. Estrutura Curricular: Coerência da Matriz Curricular com o Perfil do Egresso.

As Unidades Curriculares que compõem a Matriz Curricular do curso de Odontologia
foram pensadas estrategicamente, pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, para assegurar o
desenvolvimento das Competências e Habilidades especificadas no Perfil do Egresso. Para
tanto, o Corpo Docente do Curso é orientado a elaborar o Plano de Ensino Aprendizagem,
bem como, suas estratégias de ensino e de avaliação em conformidade com as DCNs do
Curso.

3.4.Estrutura Curricular: Flexibilização Curricular

O processo de flexibilização curricular não pode ser entendido como uma mera
possibilidade de escolha ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular.
Afinal, o curso implementa a flexibilização curricular também por meio de Atividades de
Extensão, Iniciação Cientifica, Unidades Curriculares Eletivas, Monitoria, participação em
Projetos de Extensão, Programa Interno de Capacitação, participação em Seminários internos
e a promoção de eventos locais e regionais, previstos no PDI da IES.

3.5. Estrutura Curricular: Atividades Complementares
Estão previstas na Matriz Curricular do curso de Odontologia 200 horas de atividades
complementares. Nas atividades acadêmicas efetivas, previstas nas Diretrizes Curriculares

Nacionais, serão computadas o conjunto de atividades de ensino-aprendizagem nas suas
diferentes formas e orientações, tais como:
I.

Atividades complementares de Ensino, Iniciação Científica e extensão, coerentes com
o perfil do egresso e devidamente regulamentadas pelo Colegiado;

II.

Estágios não obrigatórios (não curriculares);

III.

Monitorias;

IV.

Atividades culturais, cursos e apresentações;

V.
VI.

Participação em seminários, palestras, encontros e congressos.
Outras atividades.
As Atividades Complementares se constituem em componentes curriculares

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com
estágio curricular supervisionado. As Atividades Complementares envolverão temas acordes
com as unidades curriculares do Curso de Odontologia.
As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório a ser ofertado ao
longo do curso, possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências
do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alarga o seu
currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso.
Orientam-se, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização
profissional específica; sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao
longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais.
O instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e
acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento.
As atividades complementares obedecerão aos seguintes princípios e diretrizes:
complementar e sintonizar o currículo vigente, a formação social, humana e profissional,
estimular as atividades de cunho social e de interesse coletivo bem como a assistência
acadêmica e a Iniciação científica e tecnológica, ampliar horizontes de conhecimentos,
incentivar a convivência e favorecer a iniciativa e o espírito empreendedor.

3.6. Estrutura Curricular: Atividade Integradora

O Projeto Atividade Integradora é uma proposta inovadora direcionada ao processo de
Ensino-aprendizagem da Faculdade de Iporá – FAI. Trata-se de uma estratégia que
proporciona a flexibilização curricular e o aprimoramento do desempenho dos estudantes com

relação aos conteúdos programáticos previstos nas Matrizes Curriculares dos cursos de
Graduação ofertados pela Faculdade de Iporá - FAI, intensificando o desenvolvimento do
conhecimento, das competências e habilidades necessárias à formação profissional.
A proposta da Atividade Integradora foi idealizada para sanar as fragilidades de cunho
teórico acumuladas pelos discentes no decorrer dos Cursos. Para tanto, a estruturação dos
conteúdos abordados nesta Unidade Curricular é sistematizada em Eixos do Conhecimento,
sendo eles: Conhecimento Geral (Eixo 01), Conhecimento de Núcleo Comum aos Cursos de
Graduação da FAI (Eixo 02) e Conhecimento Específico (Eixo 03) do Curso e a Metodologia
de Ensino é Ativa.
Enquanto componente curricular, a Atividade Integradora é composta, inicialmente,
por uma avaliação, denominada de Avaliação Integradora, cujas questões são estruturadas
conforme os Eixos do Conhecimento descritos acima. O intuito desta avaliação é verificar o
grau de desempenho alcançado pelos discentes em relação aos conteúdos programáticos, as
habilidades e competências adquiridas nos períodos antecessores.
Nesta perspectiva, a Avaliação Integradora torna-se também um importante
instrumento do processo de Autoavaliação Institucional, uma vez que, seu diagnóstico sinaliza
a produtividade dos Cursos de Graduação da FAI quanto a formação significativa dos futuros
egressos, bem como, um indicador das deficiências que perpassam o Magistério Superior,
apontando a necessidade de reorganização das atividades acadêmica no âmbito da sala de
aula.
Posteriormente a aplicação da Avaliação Integradora – AVI, a IES torna público um
Edital de dispensa dos discentes que alcançarem nota igual ou superior a 70% em cada eixo
avaliado e convoca aqueles cuja nota foi inferior a este percentual. Os alunos convocados
deverão cursar regularmente a Unidade Curricular Atividade Integradora, cuja carga horária é
de 60 horas. Os alunos dispensados terão por média final da Unidade Curricular a nota
alcançada na Avaliação Integradora – AVI.
Para o bom andamento da Unidade Curricular os discentes convocados serão
organizados em grupos conforme o(os) eixo(s) em que apresentou fragilidades. Os eixos de
Conhecimento Geral e Conhecimento de Núcleo Comum aos Cursos de Graduação da FAI
serão dispostos na Modalidade a Distância. Já o eixo de núcleo específico será na Modalidade
Presencial.

3.7. Estrutura Curricular: Eletivas

O curso terá uma estrutura curricular organizada de forma a ser flexível a se adaptar ao
perfil do estudante. Com o objetivo de se flexibilizar o currículo dando oportunidade ao aluno
de interferir em sua formação, ele poderá cursar as Unidades Curriculares segundo seu
interesse individual através das Unidades Curriculares eletivas.
As Unidades Curriculares eletivas permitirão ao aluno, mediante auxílio e
aconselhamento didático-pedagógico da coordenação do curso, selecionar dentre as Unidades
Curriculares pertencentes ao grupo que deve integralizar a(s) Unidade(s) Curricular(es) que
cursará (obrigatoriamente, pois perfaz parte da carga horária mínima do curso).
Desta forma, o egresso terá um perfil profissional, de certa forma, mais flexível, e
ainda mais consoante com a realidade e necessidades do mundo atual. Adicionalmente,
mesmo tendo integralizado a(s) Unidade(s) Curricular(es) eletiva(s) (de caráter obrigatório
necessária ao cumprimento da carga horária mínima de seu curso) caso o aluno deseje cursar
outra(s) adicionalmente, terá a carga horária, bem como, os conteúdos curriculares inclusos
em seu histórico, permitindo enriquecer sua formação profissional.
Vale destacar que, progressivamente este elenco de Unidades Curriculares eletivas
poderá ser ampliado, observando-se sempre as demandas da realidade da área e as
necessidades demandas pelo processo formativo real.

3.8.Estrutura Curricular: Unidades Curriculares Comuns

Com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma formação mais holística e
abrangente, independente do curso frequentado, a Faculdade de Iporá – FAI oferece Unidades
Curriculares comuns que fazem parte dos currículos dos outros cursos de graduação da IES.
Dessa forma, o estudante poderá interagir com acadêmicos de outros cursos, contribuindo
para a troca de experiências e para a expansão do conhecimento e diferentes realidades
sociais, culturais e profissionais.
Demo (2004, p.92)1 afirma que o currículo do ensino superior deve possibilitar

oportunidade de (re) construir este tipo de ambiente científico e
educativo, capaz de combinar crítica com solidariedade, progresso
com consenso, habilidade individual com trabalho de equipe,
excelência com humildade, vanguarda com tolerância, ideologia com
convivência.
1

DEMO, P. Universidade, Aprendizagem e Avaliação. Mediação, Porto Alegre: 2004.

Nessa perspectiva, vale retomar a discussão sobre interdisciplinaridade como
pensamento complexo e fundamental no estabelecimento de condições que efetivem uma
prática educativa articulada com a realidade, propiciando a construção de um currículo que
rompa com a predominância única e exclusiva das Unidades Curriculares, ultrapassando e
integrando suas fronteiras.

3.9.Estrutura Curricular: Atividades Práticas Supervisionadas

Ao longo dos anos o Processo de Ensino-aprendizagem no Brasil se caracterizou por
aulas expositivas como principal, ou ainda, única forma de aprendizagem, porém, devido à
aceleração nos processos de comunicação, na troca de informações e a necessidade de
preparar melhor os profissionais para o mercado de trabalho, buscam-se novas formas de
aprendizagem. Dentre essas formas, destaca-se a aprendizagem por meio do conhecimento
pela observação da prática.
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) estão previstas pelo Art 2º da
Resolução nº 3, de 02/07/2007 do Ministério da Educação como parte do trabalho acadêmico
efetivo, compreendendo atividades para além da sala de aula. Estas atividades, de acordo com
a mesma resolução compreendem preleções, aulas expositivas, aula campo, práticas em
laboratórios e biblioteca, Iniciação Científica e outras atividades que envolvem diversos
instrumentos da Metodologia Ativa, a saber: estudo de casos, Projetos, Simulação, Trabalho
em Grupos, Debates dentre outros.
Dessa maneira, desde 2016 as APS integram as Unidades Curriculares – UC de todos
os Cursos ofertados pela Faculdade de Iporá – FAI e se constituem pelo trabalho discente
efetivo e extraclasse. Essas atividades são realizadas pelos acadêmicos regularmente
matriculados na FAI, supervisionadas pelo professor, e de acordo com a carga horária e as
especificações previstas nos Projetos Pedagógicos de cada Curso de graduação de cada FAI.

3.10. Estrutura Curricular: Unidades Curriculares na Modalidade a Distância

A inclusão digital e a preparação dos sujeitos para o mercado de trabalho de hoje
exigem o conhecimento e o domínio do mundo virtual. Dessa forma, o oferecimento de
Unidades Curriculares na Modalidade a Distância, com encontros virtuais e presenciais,

compõe um escopo comum de política e orientação instrumental, na expectativa de eliminar
as distâncias e fronteiras, por meio de inúmeros recursos tecnológicos, possibilitando uma
diversidade de arranjos e combinações para um ensino atualizado, que atenda a demandas
sociais e econômicas.
O conceito de aulas a Distância está atrelado à ideia de flexibilidade do currículo, pois
se vincula ao ritmo individual que cada estudante pode implementar aos seus estudos. Isto
implica maior comprometimento e autonomia dos discentes e condições de aprendizagem que
cumprem exigências pedagógicas inovadoras, cobrando, ainda, maior rigor acadêmico.
O uso de novas tecnologias de comunicação e informática introduz desafios de
organização de conteúdos que requerem planejamento, desenho, lógica, linguagem,
acompanhamento, avaliação e recursos diversos com linguagens e estruturas próprias para
ambientes a distância.
A Modalidade de Ensino a Distância na Faculdade de Iporá – FAI está organizada para não
superar 40% do total de carga horária da Matriz Curricular em conformidade com a Portaria nº 2.117
de 6 de dezembro de 2019.

Comentado [K4]: Fiz modificação nesse texto.

3.11. Estrutura Curricular: Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

Comentado [K5]: ???

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(descrever como é sistematizado o Estágio no Curso, em quais períodos e as
Unidades Curriculares)
Seguindo o que recomenda as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Estágios
Curriculares são desenvolvidos sob a supervisão da Coordenação de Curso e do
docente de forma articulada ao longo do processo de formação. Este deverá ser
desenvolvido quando possível no âmbito interno e ainda no âmbito externo a
universidade sempre através de convênios previamente estabelecidos e em
ambientes que permitam o desenvolvimento de práticas relacionadas ao exercício do
xxxxx.
As Unidades Curriculares de Estágio contemplam um total de ??? (?????)
horas de atividades práticas e são desenvolvidas nos ????? períodos, através dos
Estágios Supervisionados na Área ????, conforme consta no Regulamento de
Estágio Supervisionado. As atividades ocorrem com o apoio de instrumentos virtuais
e acesso à Internet, possibilitando o acompanhamento dos processos do judiciário.

3.12. Estrutura Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comentado [K6]: ????

XXX Descrever como se desenvolve o Trabalho de Conclusão de Curso
12.13 Estrutura Curricular: Atividade de Extensão – Estudo Dirigido
As Atividades Acadêmicas de Extensão compõem obrigatoriamente as Matrizes
Curriculares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Iporá - FAI, ora como parte integrante
das Unidades Curriculares, ora como Componente Curricular. Na condição de Componente
Curricular, cuja carga horária é de 60 horas, a Extensão deve ser indissociável a um Projeto de
Iniciação Científica. Já as ações extensionistas correlatas a Unidade Curricular, por ter a carga
horária menor, a saber 20 horas, serão sistematizadas nas seguintes modalidades: Curso e
Oficinas, Eventos e Palestras.
As ações extensionistas no âmbito dos Curso de Graduação da FAI são norteadas pela
Resolução de nº 7 de 18 de dezembro de 2018 e supervisionadas pela coordenação do Núcleo
de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão da FAI e pelo Núcleo Estratégico Pedagógico –
NEP.

Comentado [K7]: A coordenação do NEAD está providenciando
o texto para ser inserido aqui neste item.

4. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

5.0. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A Equipe Multidisciplinar da FAI, é formada por profissionais de diferentes
competências, envolvidas no desenvolvimento de projetos e Unidades Curriculares
na modalidade a distância. Atua em parceria com o Centro de Ensino Distância.
São

atribuições

da

equipe

multidisciplinar:

concepção,

produção

e

disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para o EAD;
avaliação e validação do material didático adotado pela Instituição para as Unidades
Curriculares virtuais; elaboração do plano de ação para o ensino à distância,
documento que determinará as implantações e processos de trabalhos a serem
formalizados no âmbito do EAD.

Com apoio tecnológico do setor de Tecnologia da Informação, a equipe
multidisciplinar trabalha com a finalidade de garantir a qualidade de todo o processo
de

ensino

e

aprendizagem,

desde

a

criação,

produção,

distribuição

e

monitoramento, até a avaliação da Unidade Curricular à distância, promovendo a
autoaprendizagem, a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas
pelo uso sistemático das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação.

6.0.MATRIZ CURRICULAR DO CURSO BACHARELADO XXXXX
Comentado [K8]: ????

(INSERIR MATRIZ)

7.0.CONTEÚDOS CURRICULARES E REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comentado [K9]: ????

1º SEMESTRE
UNIDADE CURRICULAR: XXXXX
EMENTA: XXXXX
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

8.0. METODOLOGIA

1.0.APOIO AO DISCENTE
Uma vez que se contemple a importância, na missão da Faculdade de Iporá – FAI, da
formação de cidadãos éticos e profissionais competentes para o contexto atual, é lógico que se
passe a pensar em termos de acesso e permanência dos egressos da educação básica na
Instituição.

Comentado [K10]: A metodologia deve estar em conformidade
com o novo modelo de Ensino. Assim a coordenação do NEAD já
está providenciando.

Todas as políticas institucionais de apoio ao discente advêm da concepção explicitada
no documento público e político da IES, ou seja, no seu PPI – Projeto Pedagógico
Institucional. No entanto, dadas às mudanças advindas do desenvolvimento da sociedade, tais
políticas não podem ficar presas e fixas em um único mote, mas sim repensadas a cada dia,
inerentes a flexibilidade que a IES deve ter em todos os âmbitos para se adaptar as
movimentações sociais e econômicas que, consequentemente, irão refletir na vida de toda a
comunidade acadêmica.
Conforme o artigo 26, parágrafo 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos, o
acesso à Educação Superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços, perseverança e
determinação mostradas pelos que a buscam. A Educação Superior deve ser oferecida em
qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base nas competências adquiridas
anteriormente. A igualdade de acesso, pois, não admite qualquer discriminação em termos de
raça, sexo, idioma, religião, ou de condições sociais e de deficiências físicas.
Por outro lado, a Faculdade de Iporá – FAI tem a consciência de que além do acesso é
preciso pensar na permanência dos alunos no Ensino Superior. Para tanto entra em pauta o
desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas
condições de permanência.
Tanto a atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, como as definições da
Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos acadêmicos, implica a
superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos.
Estabelecido a partir do PPI – Projeto Pedagógico Institucional, o apoio aos discentes
será constituído a partir de diversos programas institucionais os quais serão listados a seguir
em face de sua importância.

1.1.Ouvidoria
A Ouvidoria da Faculdade de Iporá – FAI foi criada para ser um canal de comunicação
entre os acadêmicos, professores, funcionários, e a comunidade em geral. É também o local
onde o cidadão pode manifestar democraticamente sua opinião sobre os serviços prestados
pela Instituição.
Trata-se de um órgão democrático e independente que não pode e não deve receber
quaisquer influências ou intervenção da Mantenedora, Diretoria ou de quaisquer membros que
constituem a comunidade acadêmica.

Dado o aspecto democrático e a necessidade de adaptação e sensibilização ao uso das
novas tecnologias de informação, há cerca de dois anos, por decisão colegiada, o órgão passou
a ter o acesso também em meio eletrônico. Tudo com o objetivo de evitar constrangimentos e
preservar o sigilo das informações e das pessoas envolvidas. Constitui-se então, em um canal
direto para recebimento e tratamento de reclamações e/ou críticas, denúncias, sugestões e/ou
elogios, com o propósito de qualificar a prestação de serviços.
O ouvidor recebe as informações e as repassa aos órgãos responsáveis que darão
pareceres acerca do caso, devolvendo-as ao ouvidor que, em seguida, entra em contato com o
interessado. Constitui-se assim, um processo de lisura e de democracia frente a instituição.
Nenhuma mensagem da ouvidoria deixa de ser respondida e ao final de cada semestre, faz-se
o levantamento dos tipos de solicitações que se fizeram presentes no órgão. Dessa forma,
constitui-se além de um órgão de apoio ao Estudante e à Comunidade, uma excelente
ferramenta de gestão administrativo-acadêmica.
Na FAI esse processo ocorre presencialmente e de maneira online/virtual a partir do
site institucional.

1.2.Núcleo de Atendimento Psicopedagógico
A Faculdade de Iporá – FAI conta com um Setor de Apoio Psicopedagógico,
coordenado por um profissional em Psicologia. Trata-se do órgão de apoio ao Estudante
responsável por intervir, a partir de ferramentas jurídicas, em todo e qualquer problema de
ordem de aprendizado, interacional ou afetiva enfrentados por alguns acadêmicos em sua vida
na IES. Além do próprio aluno poder diretamente buscar o auxílio do núcleo, o
encaminhamento pode ser indicado por qualquer membro da comunidade acadêmica.
O estudante, enquanto ser principal no processo educativo vê-se confrontado no
percurso universitário por um conjunto de desafios e obstáculos inerentes a esta etapa de
transição para a vida profissional. Por essa razão, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico se
propõe a realizar um trabalho amplo, procurando construir um espaço de identificação
daquelas dificuldades, sejam de ordem institucional ou pessoal do discente, para lhe
possibilitar ultrapassar de forma eficaz as tarefas resultantes da vida acadêmica.
No atendimento são acolhidas situações onde o processo de aprendizagem pode ser
maximizado, através da ressignificação das interações do aluno com seus grupos, com a
família e com a Faculdade.

O trabalho do Núcleo deve estar em consonância com os propósitos da Instituição de
Ensino visto que a reconstrução da identidade e descoberta de potencialidades dos alunos
resulta no seu reconhecimento como pessoa integrada, cognitiva e emocionalmente, o que
possibilitará um equilíbrio no processo de sua formação profissional.
São objetivos do Núcleo de Apoio Psicopedagógico:


Atender as demandas dos alunos da IES, buscando soluções para problemas presentes nas
relações do processo ensino-aprendizagem;



Avaliar as situações relacionadas com problemas e dificuldades de aprendizagem;



Promover a elevação da autoestima do aluno, da autoconfiança e maturidade necessárias à
autorregularão

do

processo

ensino-aprendizagem,

fazendo-o

perceber

suas

potencialidades;


Auxiliar na recuperação de seus processos internos de apreensão da realidade nos aspectos
cognitivo, afetivo-emocional e dos conteúdos acadêmicos;



Despertar o potencial criativo, cooperativo e motivacional dos alunos da Instituição,
durante o tempo em que permanecerem na Faculdade;



Apoiar o estabelecimento de relações de convívio salutar no ambiente acadêmico,
oportunizando o desenvolvimento de soluções através de ações participativas no processo
ensino-aprendizagem;



Atender e encaminhar a psicoterapias em outras instituições, alunos e ou seus familiares,
bem como professores que necessitem destes serviços, através da indicação de clínicas ou
Postos da rede estadual e municipal e outros serviços de saúde;



Subsidiar a gestão universitária da IES sobre a adoção de medidas administrativas e ou
realização de eventos que contribuam para a solução de problemas pertinentes a relação
ensino – aprendizagem e potencializem valores e competências discentes e docentes.

Dentre as atividades do Núcleo Psicopedagógico destacam-se:


Acolhimento do novo aluno e do novo professor (diferenciando da aula inaugural, com a
contribuição de representantes do administrativo e das coordenações – manuais do aluno e
do professor, aspectos legais relativos ao Reg. Interno, frequência, relação professoraluno, avaliações, entre outros.)



Apoio psicopedagógico a alunos e professores, objetivando a intervenção nas dificuldades
referentes ao processo educativo, através do debate sobre a condução didáticometodológica, a relação professor-aluno ou a relação interpessoal entre colegas;



Encaminhamento de alunos a Psicólogos e clínicas quando diagnosticada a necessidade de
acompanhamento psicoterapêutico prolongado (problemas de ordem afetiva, luto,
isolamento social, desenraizamento geográfico, transição para o ensino superior,
ansiedade, depressão, pânico, entre outros);



Orientação aos pais e ou docentes envolvidos no processo de ressignificação da
aprendizagem;



Contribuição para o aumento do nível de informação sobre meios e recursos á disposição
do estudante, quer ao nível da comunidade universitária, quer no aspecto da sociedade
civil e em geral;



Implementação de palestras, análises fílmicas e debates para desenvolver no aluno
posturas proativas que favorecem o encontro consigo mesmo, bem como o
estabelecimento de metas, propósitos de vida e definição de objetivos profissionais.
(Temas previstos: Princípios éticos, importância da família na busca da autorrealização,
Saúde Mental e Trabalho, entre outros);
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Iporá – FAI se constitui como

um espaço por excelência de contato e debate, com um Psicólogo, em segurança e num
contexto de confidencialidade. O serviço é mantido gratuitamente pela Faculdade e, a partir
do acolhimento e queixa inicial do aluno ou do professor, o psicólogo deverá orientar de
acordo com a necessidade do usuário e ou encaminhar questões à Coordenação de Curso ou
outros órgãos de gestão para resolução de problemas dessa ordem. O atendimento poderá ser
individualizado ou em grupo. A demanda poderá ser espontânea ou encaminhada pelos
dirigentes e ou docentes da faculdade.
Os atendimentos são realizados em pré-aula ou durante o expediente da Faculdade em
local específico e divulgados semestralmente aos alunos. Cada sessão de apoio deve durar no
máximo uma hora, realizadas com regularidade ou não, de acordo com a especificidade de
cada área de intervenção em que se enquadre.
O serviço de apoio deve contribuir para a melhoria das relações dos alunos e
professores com a academia, despertando-lhes para a importância da sua participação no
processo ensino-aprendizagem, bem como do equilíbrio intrapsíquico e desenvolvimento de
competências individuais para a excelência profissional.
Há que se destacar que a partir dos relatórios do Núcleo de Apoio Psicopedagógico
enviados semestralmente à Direção da IES, faz-se possível a constituição de uma excelente
ferramenta de gestão administrativo-acadêmica.

1.3.Bolsas e Incentivos FAI
A Faculdade possui uma política de bolsas bem abrangente que envolve, além dos
programas de desenvolvimento acadêmico, monitoria e iniciação científica, bolsas destinadas
a alunos carentes, pois tal IES consciente, todavia, da responsabilidade social de uma empresa
educacional possui as seguintes diretrizes gerais de apoio e financiamento de estudos para
alunos carentes:
 Concessão de bolsas de estudos, com descontos variáveis no valor das mensalidades
destinado aos alunos que comprovem impossibilidade de custearem os seus estudos;
 Integração no Programa FIES, do Ministério da Educação, e PROUNI;
 Contatos com instituições visando programa de financiamento próprio da IES;
 Ações para apoiar alunos inadimplentes, por motivos de desemprego;
 Convênio com empresas que viabilizem outros tipos de bolsas de estudos, entre
outros.

1.4.Estímulo à Produção Acadêmica
A Faculdade de Iporá, possui uma política de apoio à participação de alunos em
eventos de diversas naturezas, tais como cursos, programas de capacitação, visitas técnicas,
seminários e projetos de voluntariado, dispensa de aulas, dentre outros, destinando,
anualmente, uma verba específica no seu orçamento para essas atividades.
Os projetos, analisados e aprovados pelas coordenações de curso em termos da
pertinência e importância para o curso e para o aluno, poderão obter financiamento diversos,
tais como: fundos para apresentação de trabalho em congressos ou outros eventos similares,
auxilio para aquisição de materiais e equipamentos e outros.
A FAI ainda oferece toda sua infraestrutura - equipamentos, pessoal e espaço físico
para realização de eventos internos. A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e
divulgar trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. Além
disso, a Faculdade dispõe de acesso livre à Internet e os alunos poderão utilizar o site da
Instituição onde foi criado um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de
extensão.

1.5. Nivelamento
O Nivelamento é um dos programas de apoio aos discentes mantidos pela Faculdade
de Iporá – FAI que propicia ao aluno da Instituição o acesso ao conhecimento básico em
Unidades Curriculares de uso fundamental aos seus estudos universitários.
O propósito principal do nivelamento é oportunizar aos participantes uma revisão de
conteúdo, proporcionando, por meio de explicações e de atividades, a apropriação de
conhecimentos esquecidos ou não aprendidos. Dessa forma, durante todos os semestres são
oferecidos cursos nas seguintes áreas:


Matemática Básica;



Língua Portuguesa;



Informática Básica.
A Faculdade de Iporá – FAI procura lidar com a realidade de deficiências advindas do

Ensino Básico, haja vista a maior parte de seus alunos serem provenientes de escolas públicas,
e institui para seus alunos, esse programa que pode ser definido como um procedimento de
apoio ao estudo e uma atividade pedagógica de fundamental importância para a sua formação.
Espera-se que o nivelamento contribua para a superação das lacunas herdadas do
ensino nos níveis anteriores e ajude os acadêmicos a realizar um curso superior com maior
qualidade.
Há que se destacar que o programa de nivelamento não pode ser utilizado para validar
as Atividades Complementares.
São objetivos do Programa de Nivelamento:


Estimular os alunos a reconhecer a importância de se revisar os conteúdos estudados
no ensino médio de forma a adquirir mais condições para ter um maior aproveitamento
das Unidades Curriculares do Ensino Superior;



Possibilitar que os alunos percebam que a revisão de conteúdos os levará a uma série
de posturas lógicas que constituem a via mais adequada para auxiliar na sua formação;



Revisar

conteúdos

considerados

imprescindíveis

para

o

entendimento

e

acompanhamento das Unidades Curriculares do curso.
O nivelamento será ministrado por um professor e as turmas serão preferencialmente
compostas de forma a permitir que o aluno, de acordo com sua disponibilidade de tempo e
horário, possa frequentar mais de uma Unidade Curricular. Os cursos de nivelamento devem
ministrados por professores da Instituição, ou por ela contratados para este fim, com objetivo

de oferecer a todos os alunos condições de acompanhar os conteúdos das Unidades
Curriculares regulares dos cursos. Para tal, as aulas de nivelamento já são estipuladas em
Calendário Acadêmico e disponibilizadas aos sábados.
Os professores do programa de nivelamento têm como funções:


Condução e acompanhamento das aulas e respectivas atividades;



Elaboração e aplicação de testes de aprendizado;



Esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos;



Verificação de desempenho dos alunos e elaboração de relatórios de desenvolvimento
das turmas.
O programa será oferecido com caráter opcional. O aluno não tem qualquer

compromisso em realizar os testes, nem frequentar as aulas do programa.
A necessidade do nivelamento deve ser apontada pelos professores, alunos ou pelo
coordenador de curso.

1.6. Núcleo de Atendimento ao Aluno
O Núcleo de Atendimento ao Aluno tem por objetivo Geral efetivar ações de
orientação, formação e acompanhamento pedagógico, a fim de promover a integração do
discente ao espaço acadêmico como mecanismo de desenvolvimento pessoal e profissional,
proporcionando sua satisfação e sua interação com a comunidade acadêmica.
O atendimento no Núcleo se dará de maneira organizada e científica, a partir das
seguintes modalidades:
I.

Atendimento individual;

II.

Atendimento em grupo.
Os alunos são atendidos, conforme suas necessidades, desde o momento em que

ingressam na IES até a conclusão dos estudos. A solicitação de atendimento é realizada pelo
próprio aluno na Central do Aluno. Em seguida as coordenações de curso dispõem de um
cronograma de atendimento da semana e publica-o aos Docentes e Discentes. O atendimento
ao aluno ocorre semanalmente de terça a quinta-feira, das 08 às 22 horas. Esse atendimento é
de responsabilidade dos Docentes de cada curso e ocorre conforme demanda.

1.7.Monitoria

A Faculdade de Iporá entende que o exercício de monitoria tem a finalidade de
aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem, assimilando que é preciso disponibilizar
aos acadêmicos um atendimento de reforço e de acompanhamento para auxiliar no
nivelamento dos estudos e na superação de dificuldades.
A monitoria tem como objetivo assistir o(s) docente(s) na elaboração de trabalhos de
sala de aula, na aplicação de atividades, na realização de pesquisas temáticas e,
principalmente, dar assistência aos discentes, em sala de aula, e\ou em laboratórios, no
acompanhamento ao desenvolvimento de trabalhos individuais e em grupo.
O processo de seleção para a monitoria acontece por intermédio de editais, publicados
no site institucional que estabelecem todos os parâmetros de necessidade por departamento.
Os monitores-acadêmicos selecionados mediante cumprimento de edital deverão prestar
auxílio aos docentes das áreas selecionadas, além de proporcionarem atendimento
individualizado aos acadêmicos, dentro do horário estabelecido, podendo inclusive coordenar
grupos de estudos, supervisionados pelo professor responsável e pela coordenação do Curso.
A Monitoria é coordenada e supervisionada pelo Núcleo de Iniciação Científica,
Monitoria e Extensão em parceria com a Agência Empreendedora e Inovação Tecnológica.

10. ACOMPANHAMENTO AO EGRESSO

Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional a Faculdade de Iporá
- FAI, por meio da Agência Empreendedora e Inovação Tecnológica, desenvolve o Programa
de Acompanhamento ao Egresso, cujo objetivo é monitorar a inserção deste no mercado de
trabalho, cultivar o relacionamento, a integração às atividades acadêmicas/comunitárias
realizadas pela instituição, a abertura de parcerias que beneficiem o ex-aluno, a criação de
espaços para produção e divulgação de material acadêmico, bem como, o incentivo a
formação continuada por meio da Pós-graduação Lato Senso.
Para tanto, a FAI mantém cadastro informatizado dos egressos com atualização
periódica, acompanhamento das atividades profissionais e/ou acadêmicas e consultas
frequentes aos currículos lattes. A cada semestre os mesmos são convidados a retornar a IES
para participar da Semana Acadêmica dos Cursos, Semana Empreendedora e ainda,
anualmente, uma programação específica é realizada, a qual se denomina de “O Dia do
Egresso FAI”, cuja principal finalidade é a integração entre a IES e o Egresso.

11. GESTÃO E PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO.
De acordo com o Regimento da FAI, o acompanhamento e a gerência de cada curso
são comedidos ao seu respectivo Colegiado e a Coordenação de curso. O coordenador deve
atuar como gestor de recursos e burocrata, com perfil de gestor de oportunidades favorecendo
e implementando mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado contínuo pelo
fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas envolvidas no processo, ou seja,
alunos, docentes, funcionários, corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros. Desta
forma o coordenador desenvolve diversas atividades, agregando todos os setores, de modo a
incrementar a qualidade, legitimidade e competitividade do curso, tornando-o centro de
aprendizagem contínua.
Na gestão do curso, a Coordenação preside as reuniões do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), bem como, as reuniões de Colegiado do Curso, e encaminha as
deliberações para análise e apreciação do Conselho Superior Universitário (CONSUP),
conforme previsto no Estatuto da FAI.
As atividades previstas para a coordenação de curso possuem sempre dois olhares: o
primeiro, da gestão do curso e o segundo, da gestão institucional. Isto significa dizer que, na
FAI, o PDI e o PPC são os documentos institucionais de referência e participação dos
diversos segmentos envolvidos.
É imprescindível à Coordenação extrair os princípios gerais dos documentos
institucionais supracitados como norteadores das políticas de atualização pedagógica, de
aperfeiçoamento profissional docente, de valorização do contexto quando a Instituição passa
por mudanças, de tal forma que as ações acadêmicas e os Projetos Pedagógicos de Curso
ocorram em um conjunto de processos institucionalizados na busca de unidade de
procedimentos, com vistas ao cumprimento da sua missão e identidade.
Dessa articulação da gestão do curso com a gestão institucional já se colhem os frutos
da atuação acadêmica apoiados na tríade - pessoa, profissional e instituição - que inclui o
fortalecimento de relações democráticas com transparência, comunicação, participação e
interesses coletivos prevalecendo sobre os individuais. De tal articulação deriva a concepção e
atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, propiciando maior autonomia intelectual
discente pela prática de estudo além da sala de aula, a título ilustrativo, nos espaços livres
para as atividades complementares. Sem dúvida, as ações direcionadas e fundamentadas nas
políticas de gestão institucional geram reflexos na gestão do curso.

A implementação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) no curso é essencial para
viabilizar a articulação, pois alçam os professores à condição de protagonistas do processo de
atualização contínua, mediante as políticas institucionais. Os professores do NDE assumem o
processo de aprimoramento, ao serem os responsáveis pela atualização, acompanhamento e
avaliação continuada do Projeto Pedagógico de Curso.

12. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO
O processo de avaliação institucional encontra-se consolidado na Faculdade de Iporá –
FAI, desde a sua criação, no semestre subsequente ao primeiro vestibular. Desde o início a
avaliação institucional foi criada no âmbito do SINAES, constituindo a sua CPA – Comissão
Própria de Avaliação como um órgão independente, democrático e estabelecido como a mais
importante ferramenta de gestão participativa da IES.
As avaliações da CPA ocorrem sistematicamente abrangendo também a autoavaliação
dos cursos de graduação. Tal processo se constitui a partir da égide e conformidade com as
dez dimensões da Lei.
A Metodologia detalhada do Processo de Avaliação Institucional na Faculdade de
Iporá – FAI tem início com a Campanha de Sensibilização, para estimular os corpos docente,
discente e técnico-administrativo, a partir da construção da credibilidade da mudança e do
comprometimento de todos com o futuro da Instituição.
Para essa etapa, essencial no processo, são impressos e distribuídos cartazes, banners e
folders, divulgando a campanha. No entanto, o site institucional tem se mostrado o mais
eficiente de todos os meios para divulgar e sensibilizar os envolvidos no processo.
Em seguida, constitui-se a fase de avaliação em si, a partir da aplicação de
questionários on-line. Auxiliados pela área de TI da IES, todos os dados são coletados pela
própria CPA, de modo isolado e sigiloso, objetivando garantir a fidedignidade do processo.
Após a coleta e estatística dos resultados, são elaborados relatórios que, em momento
específico, são entregues aos dirigentes da IES e aos gestores de curso. Os resultados são
consolidados em formas de fragilidades e potencialidades e, em conjunto, por meio de
reuniões, é feita a apreciação e discussão sobre os mesmos, tomando-se como base os
relatórios da autoavaliação interna. Nesta ocasião, são estudados os mecanismos para o
saneamento das deficiências apontadas, o que gera a constituição de outro documento em
forma de “Projeto de ações”, cujo objetivo é o acompanhamento das ações que podem ser
executadas em curto, médio ou longo prazo. Adota-se, ainda, como parâmetro, os relatórios

da avaliação de autorização e reconhecimento dos cursos, pois, assim, é possível cruzar
informações, observando a evolução das ações desenvolvidas e a redução dos pontos
avaliados como negativos.
Posteriormente, é feita a divulgação dos resultados à comunidade acadêmica, atividade
realizada que viabiliza, democraticamente, a disseminação dos resultados por meio de
cartazes ou informativos, anúncios que especificam os pontos fortes e fracos, e informam, a
exemplo dos pontos fracos, quais já foram reparados e como a instituição está trabalhando
para extinguir os que ainda não foram.
Através dos relatórios se consegue perceber se a IES e os cursos atendem às demandas
necessárias não só para a satisfação dos seus alunos, mas para alcançar resultados satisfatórios
sobre o nível de aprendizado, uma vez que pelo processo de autoavaliação se pode identificar
a qualidade e entrega dos planos de ensino, o grau de exigência das avaliações, a articulação
das Unidades Curriculares com outras (interdisciplinaridade), dentre outras informações que
auxiliam no alcance de resultados positivos em exames como o ENADE.

12.1. Auto avaliação do Curso de Bacharelado em Odontologia
A partir dos resultados das Avaliações Interna e Externa, serão considerados o
desenvolvimento das atividades de Ensino, Iniciação Científica e Extensão em nível do Curso,
bem como, as percepções do Colegiado do Curso e do NDE.
Todos esses elementos resultam em um diagnóstico global e após a sua sistematização,
serão trabalhados em diferentes etapas, a saber:


Reuniões de trabalho do Colegiado do Curso para elaboração do planejamento
semestral;



Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos dados
apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos fortes e pontos fracos
(incluem-se aqui dados e informações coletados pelo próprio curso, pela CPA e pelo
INEP);



Reuniões conjuntas entre a coordenação de curso e outros órgãos dirigentes para a
análise conjunta das variáveis e indicadores contemplados no diagnóstico dos
diferentes componentes curriculares do curso;



Reuniões colegiadas para a identificação de variáveis e indicadores específicos, que
porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional interna e
externa;



Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Ensino para a melhoria
permanente do curso e sua capacidade de inovação e de reflexão crítica; e



Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a equipe de
suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma atitude crítica e auto
reflexiva, à avaliação do processo de Auto avaliação empregado pelo curso no período
letivo correspondente.
Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão realizadas

no transcorrer do semestre letivo, cujo cronograma de atividades será estabelecido no início
de cada semestre letivo e de maneira extraordinária conforme as resoluções de problemas
emergenciais ou aplicação de novos indicadores e/ou procedimentos no âmbito do curso.
Dessa forma, o projeto de Auto avaliação empregado no Curso caracteriza-se, assim,
como um ciclo que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa
implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da organização didáticopedagógica, corpo docente e infraestrutura do curso.
Vale a pena destacar também, o papel das Atividades Integradoras como
autoavaliação do curso, afinal tratar-se-ão de componentes curriculares com cunho de
diagnóstico e de intervenção no processo de ensino-aprendizagem e da própria execução deste
Projeto Pedagógico.
13. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO – TIC’S
A FAI acredita que as TIC’s podem contribuir com o acesso à educação, a equidade na
educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento profissional de
professores e alunos, bem como melhorar a gestão, a governança e a administração
educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias e capacidades.
Nesta perspectiva a Faculdade de Iporá – FAI disponibiliza diversos recursos
tecnológicos aos seus docentes e discentes, tais como: laboratórios de informática,
computadores para pesquisa instalados na biblioteca, Tvs, aparelhos de data show, lousa
interativa, Wi fi, websites, Webmail, Sistema Performance, Redes Sociais, Informativos
(online e impressos), etc.

Ademais, ainda são utilizados os recursos do Portal do Aluno, espaço onde professores
e alunos poderão trocar informações e material.

14. PROCEDIMENTOS

DE

ACOMPANHAMENTO

E

AVALIAÇÃO

DO

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

15. NÚMERO DE VAGAS

O número de vagas previstas para o curso de Bacharelado em Odontologia é
condizente com a infraestrutura acadêmica disponibilizada, afinal o curso dispõe de todo o
suporte necessário para que este Projeto Pedagógico se efetive de maneira concreta e precisa.
Do mesmo modo, deve-se destacar a infraestrutura física da FAI que disponibiliza ao curso
condições para efetivação dos mecanismos de gestão e ensino-aprendizagem contemplados
neste projeto.
As vagas são divididas da seguinte maneira:
Matutino: 50 vagas anuais;
Noturno: 50 vagas anuais;
Totalizando 100 vagas anuais para o Curso de Odontologia.

16. CORPO DOCENTE E TUTORIAL

16.1.Núcleo Docente Estruturante (NDE)
A Faculdade de Iporá através da Coordenação de curso, atende a Resolução CONAES
nº 1 de 17 de junho de 2010, para constituição dos Núcleos Docentes de seus cursos, que
preconiza em sua composição, determinado em seu Art.3º desta Resolução, que o NDE deve:
I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do
curso;
II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;
III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo
pelo menos 20% em tempo integral;

Comentado [K11]: O Sistema Avaliativo será atualizado para se
adequar a Metodologia Híbrida.

O NDE tem como missão precípua auxiliar a Coordenação e o Conselho de Curso na
implantação e no desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico dos Cursos, bem como na
sua constante atualização e aperfeiçoamento, aprovados pelos CONSUP.
Segundo o ato de sua criação, o NDE será composto pelo Coordenador do Curso,
membro nato e responsável pela coordenação do NDE, e por docentes vinculados ao curso.
Os docentes que integrarem o NDE serão indicados pelo Coordenador do Curso e
nomeados pelo Diretor da Faculdade
Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE:
I. Estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso,
respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores;
II. Discutir, elaborar e implantar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC do curso;
III. Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do Curso;
IV. elaborar o currículo pleno do Curso e suas alterações, para aprovação pelos órgãos
competentes;
V. emitir pareceres das propostas de ensino, iniciação científica e extensão no âmbito
do Curso;
VI. fixar as diretrizes gerais dos programas das Unidades Curriculares do Curso e suas
respectivas ementas, recomendando ao Coordenador do Curso, modificações dos programas
para fins de compatibilização;
VII. propor ao Coordenador providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino;
VIII. participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes para
o Curso;
IX. Promover a articulação e integração dos conteúdos do curso tanto no plano
horizontal como vertical.
X. Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação a que pertencem
XI. Encaminhar as propostas de reestruturação curricular ao Colegiado do Curso para
aprovação e posteriormente ao Núcleo Pedagógico da FAI e ao CONSUP.
XII. Avaliar os Planos de Ensino das Unidades Curriculares do curso, adequando-os
ao PPC.
XIII. Acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo com os relatórios da
Comissão Própria de Avaliação - CPA, Núcleo Estratégico Pedagógico- NEP, procurando
atender ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, o Exame

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e a demanda de mercado.
XIV. Analisar o desempenho docente e repassar as limitações encontradas em seu
curso à Gerência Acadêmica e ao Núcleo Pedagógico da IES.
XV. Elaborar e implementar projeto de iniciação cientifica, extensão interligado ao
curso numa visão empreendedora.
16.2. Componentes do Núcleo Docente Estruturante - NDE
O NDE do Curso Odontologia atende ao que é preconizado pela Portaria Normativa
CONAES/MEC 01/2007, sendo no mínimo 05 docentes, 60% deles com formação Stricto
Sensu e mínimo de 20% em regime Integral. Segue abaixo os nomes dos Membros do NDE
do curso de Odontologia:
Professor

Titulação
Comentado [K12]: Inserir as informações.

Nesse sentido, destaque-se que este PPC do Curso de Graduação em Odontologia é
fruto da gestão articulada da Coordenação de Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE),
e foi elaborado adotando-se como referência o PPI, o PDI, as Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Superior (Lei nº 9.394/96), as diretrizes curriculares nacionais para a organização e
funcionamento dos cursos superiores e demais normas legais que regem a oferta da educação
superior.
Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a condução das
atividades acadêmicas do Curso, sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua
vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo contexto social, político, econômico e
cultural no qual está inserida.

16.3. Atuação do Coordenador

A Instituição reconhece a Coordenação do curso como uma liderança importante para
a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico dos cursos que oferece.

Nesse sentido, há sempre um esforço de formar uma equipe de coordenadores respeitando os
seguintes critérios:


Professores com formação acadêmica correspondente a mestre/doutor e/ou,
minimamente, cursando um programa Stricto Sensu na área do curso;



Professores com, pelo menos, 5 anos de experiência acadêmica e não -acadêmica;



Professores com dedicação integral ao curso e à Instituição (40 horas);



Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos envolvendo
professores e estudantes;



Professores integrados à comunidade local, capazes de facilitar a localização e a
contratação de bons profissionais, estabelecimento de convênios, fixação de imagem
institucional positiva da Instituição etc.;



Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as demandas do
mercado de trabalho e as necessidades da comunidade para, de alguma forma,
fortalecer os programas educacionais que a Instituição oferece;



Professores aptos a selecionar, produzir ou a utilizar informações que subsidiem os
processos decisórios que envolvem sua função;



Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita.

Para o Curso de Bacharelado em Odontologia, bem como de outros cursos de
graduação da IES, são constituídas atuações e atribuições divididas em categorias passíveis de
conduzir positivamente o curso e a modernização dos Projetos Pedagógicos: funções de
natureza Política, Gerencial, Acadêmica e Institucional.
a) Funções de Natureza Política:
 O Coordenador do Curso exerce o papel de grande divulgador do curso tanto no plano
interno – junto a estudantes e a professores – quanto no plano externo – junto aos
potenciais empregadores e a comunidade/sociedade.
 Negocia com os dirigentes condições que multipliquem as possibilidades de execução
de projetos capazes de ampliar a aprendizagem do corpo discente.
 Motivar estudantes e professores para a busca de qualidade acadêmica.
b) Funções de Natureza Gerencial:
 Supervisiona a qualidade e a suficiência das instalações da IES para o curso; dos
equipamentos dos laboratórios; do acervo da biblioteca e da adequação da política de
uso dos espaços e equipamentos.

 Conhece e contribui para os controles da Secretaria: registro de faltas e de notas,
matrículas, cumprimento de prazos etc.
 Formula fluxos de comunicação e de processos que contribuam para a agilidade das
ações e a eficácia dos resultados.

c) Funções de Natureza Acadêmica:
 Contribui para a concepção, execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do
curso na direção e sua explícita articulação com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
 Integra os professores e estimula a articulação das Unidades Curriculares da grade
curricular – tanto no plano horizontal quanto vertical – e dos programas curriculares e
extracurriculares que, de alguma forma, envolvam as atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
 Lidera o programa de avaliação com a preocupação de identificar pontos frágeis e de
formular alternativas de superação de tais debilidades.
 Estimula os programas que reforcem os projetos acadêmico/profissional dos
estudantes, o projeto pedagógico do curso e o PDI: programa de monitoria, programa
de iniciação científica, execução dos PI’s – Projetos Interdisciplinares, programas de
consultoria vinculados ao Núcleo de Práticas etc.
d) Funções de Natureza Institucional:
 Contribui para a imagem interna e externa do curso e da Instituição.
 Encontra meios de ampliar a empregabilidade dos egressos.
 Firma contratos, convênios e parcerias que ampliem os espaços de aprendizagem dos
estudantes, os espaços profissionais dos egressos e a credibilidade da Instituição junto
à sociedade.
 Procura ser ativo em todos os processos que envolvam a autorização, reconhecimento
e avaliação periódica do curso que coordena.
Dessa forma, há que se destacar que a Faculdade de Iporá – FAI tem na sua
organização administrativa e acadêmica um coordenador responsável pela articulação,
formulação, e execução de cada projeto pedagógico de Curso.
A Coordenação do Curso de Odontologia da FAI está sob a responsabilidade do(a)
Professor(a) Me. Osmar Martins Ferreira Júnior

Desse modo, pode-se afirmar que o respectivo docente possui uma formação que lhe
permite ter domínio do desenvolvimento do projeto pedagógico do seu curso.

16.7. Regime de trabalho do Coordenador do Curso

O (a) Coordenador (a) do Curso de Odontologia é contratado (a) nos moldes da CLT,
com regime integral de 40 horas semanais, divididas em atividades docente, de gestão do
curso e orientação e iniciação científica.

16.8. Titulação do Corpo Docente do Curso

O corpo docente do Curso de Bacharelado em Odontologia é constituído por docentes
com formação específica e titulação compatível aos conteúdos ministrados, à natureza das
atividades acadêmicas que desenvolverá, às características do contexto da região, e à
concepção do curso.
Os professores são estimulados à educação continuada, tanto pelo oferecimento, pela
Faculdade de Iporá – FAI, de cursos de pós-graduação Lato Sensu, de cursos de extensão e
pela facilitação e subsídio para a inscrição em programas de pós-graduação Stricto Sensu e,
também para participações em eventos e apresentações e publicações de trabalhos em geral.
A Instituição também oferece apoio à pesquisa dos seus Docentes, através da
Coordenação de Pesquisa que tem por objetivo promover o desenvolvimento de investigações
científicas e destina-se aos professores de todos os cursos da Faculdade de Iporá – FAI.
Há que se destacar que o corpo docente participa ativamente dos eventos de extensão
da Faculdade de Iporá – FAI, tanto na sua concepção como na sua realização, envolvendo
toda a comunidade acadêmica em programas sociais e culturais.
São atribuições do corpo docente:
I.

Elaborar o Plano de Ensino Aprendizagem de sua Unidade Curricular, submetendo à
aprovação de seu Colegiado;

II.

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua Unidade Curricular, cumprindo-lhe
integralmente o programa e carga horária;

III.

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação de aproveitamento e julgar os
resultados apresentados pelos alunos;

IV.

Registrar nos Diários de Classe, a frequência dos alunos e a matéria lecionada;

V.

Entregar à Secretaria Geral os Diários preenchidos, Planos de Ensino, bem como, os
resultados das avaliações do aproveitamento acadêmico, nos prazos fixados;

VI.
VII.
VIII.

Observar o regime disciplinar da Faculdade;
Elaborar e executar projetos de Extensão e prestação de serviços;
Dedicar-se à produção do conhecimento e à inovação tecnológica, publicar a produção
científica e registrá-la adequadamente;

IX.
X.

Participar dos processos seletivos discentes e da orientação acadêmica do aluno;
Dedicar-se à melhoria dos processos pedagógicos e metodológicos de ensinoaprendizagem e das propostas curriculares;

XI.

Atender a todas as convocações efetuadas pelo Diretor Geral, pala Gerência
Acadêmica e pelos Coordenadores de Cursos.

XII.

Elaborar e atualizar ementas, programas e bibliografia das Unidades Curriculares da
sua área de conhecimento, bem como estudar e propor melhorias curriculares nas
matrizes dos cursos;

XIII.

Cumprir integralmente o programa e a carga horária das Unidades Curriculares e das
demais atividades que lhe são atribuídas;

XIV.

Observar rigorosamente o Calendário Acadêmico e o Calendário de Eventos da
Instituição;

XV.

Estar presente na FAI ou à disposição dela, durante o período previsto no contrato de
trabalho;

XVI.
XVII.
XVIII.

Participar dos processos seletivos discentes e da orientação acadêmica do aluno;
Participar de programas especiais de capacitação docente, quando convocado.
Abster-se, caso postule em nome de terceiros, contra a FAI, de divulgar segredo
profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenha sido confiadas
quando ocupante de cargos/funções de confiança na Instituição;

XIX.

Abster-se de participar de causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico
em que tenha colaborado, orientado ou conhecido; da mesma forma deve declinar seu
impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver
revelado segredo ou obtido seu parecer;

XX.

Guardar sigilo sobre o que saiba em razão de sua função/ cargo, cabendo-lhe recusarse a depor como testemunha em processo no qual tenha informações reservadas ou
privilegiadas;

XXI.

Votar, podendo ser votado, para representante de sua classe no Conselho Superior CONSUP e no seu Colegiado de Curso;

XXII.

Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de
comissões para as quais for designado;

XXIII.

Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; e

XXIV.

Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas neste Regimento e no Plano de
Carreira Docente.
Para ingresso na Faculdade e no curso de Odontologia os professores serão

selecionados pelo Coordenador, oriundos, em sua maioria, da região de Iporá e, quando
necessário, de outras cidades e regiões do Estado e do Brasil.
Os requisitos exigidos para a docência são:
a) Titulação acadêmica=> Privilegia-se os candidatos com melhor titulação, compatível com
as Unidades Curriculares a serem ministradas. A titulação mínima aceitável é a de
especialista.
b) Formação não acadêmica=> Privilegia-se os candidatos com maior formação, ainda que
não acadêmica (treinamentos empresariais, cursos de extensão, cursos de atualização, entre
outros).
c) Experiência acadêmica=> Privilegia-se candidatos com maior e melhor experiência
acadêmica.
d) Experiência profissional=> Para Unidades Curriculares mais específicas de Gestão
o requisito experiência é fundamental, já para as Unidades Curriculares de formação geral, a
experiência em Gestão não é um requisito eliminatório, mas um requisito desejado.
O perfil e a titulação do corpo docente do Curso de Odontologia estão representados
na tabela, a seguir:
Nome
Osmar Martins Ferreira Júnior

Graduação
Odontologia

Titulação
Mestre
Comentado [K13]: Inserir as informações completas.

16.9. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso
O regime de trabalho a ser adotado é o de tempo parcial ou integral. Os docentes
contratados em regime de tempo parcial terão 25% de sua carga horária dedicada a atividades
extraclasse,

atendimento aos

alunos

do curso,

planejamento didático-pedagógico,

desenvolvimento de atividades de extensão entre outras atividades. O coordenador do curso
será contratado em regime de trabalho de quarenta horas semanais.
O Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso de Bacharelado em Odontologia
da FAI está representado nas tabelas, a seguir:
Nome
Osmar Martins Ferreira Júnior

Regime de Trabalho
integral
Comentado [K14]: Inserir as informações completas.

16.10. Experiência profissional do Corpo Docente
O corpo docente do Curso de Graduação em Odontologia possui professores com
experiência profissional comprovada, bem como, experiencia no exercício da Docência
Superior o que possibilita uma atuação em sala de aula voltada as áreas práticas de atuação,
favorecendo o processo de ensino e aprendizagem.
Segue as experiências profissionais dos docentes:
Nome

Experiência Profissional
Comentado [K15]: Inserir as informações. Quantos anos de
atuação como odontólogos?

16.11. Experiência no exercício da Docência Superior

O exercício profissional da docência superior é complexo e desafiador, vai além da
transmissão e construção de saberes presentes em outros momentos do processo de ensino e
aprendizagem. No contexto acadêmico, o docente exerce influência mais diretamente ligada à
formação do profissional, que num futuro breve será inserido ao mercado de trabalho.
No ensino superior o docente interage com acadêmicos, visto que se trata de uma
prática que implica interações humanas. Nesse espaço de interação, o professor tem como
responsabilidade a delicada tarefa de contribuir efetivamente na formação de outros
profissionais. Para isso, requer-se do docente uma gama de conhecimentos e competências,
além da capacidade de ação respaldada pela ética profissional.
O docente precisa estar ciente de suas competências e de que as interações no contexto
educacional são abrangentes, onde o educador é avaliado por seus alunos não somente em
relação às habilidades e domínios das técnicas de ensino que emprega. O professor
universitário é também avaliado por sua capacidade de interagir e mediar interações entre os
acadêmicos, além de se constituir em modelo profissional, que poderá ser imitado ou não.
É nesse contexto que se considera a importância dos atributos constituintes do
exercício profissional do ensino na docência superior, considerando conhecimentos,

competências e a ética como forma de respaldar as ações do profissional que implica diversas
formas de interações sociais.
Para tanto o curso de Odontologia detêm docentes que visam identificar as
dificuldades dos discentes, expondo em linguagem acessível de acordo com as características
individuais os seus conteúdos curriculares, além de elaborar atividades práticas e teóricas
pensando na melhoria da aprendizagem e de novas formas de avaliações.
Segue os docentes com suas respectivas experiências na docência do ensino superior:
Nome

Experiência na Docência Superior
Comentado [K16]: Inserir as informações. Quantos anos de
experiências como docentes no ensino Superior?

16.12. Experiência no Exercício da Docência na Educação a Distância

O corpo docente do curso de Odontologia da FAI que atua na modalidade EAD é
formado por professores especialistas e mestres. Estes professores têm função de nortear as
práticas de ensino-aprendizagem por meio das ferramentas tecnológicas de informação e
comunicação, capazes de facilitar a aquisição do conhecimento e a aprendizagem do aluno.
Para cumprir tal função, os docentes utilizam os diversos recursos do AVA, tais
como: fóruns, chats, compartilhamento e troca de documentos, acesso a bases de dados,

dentre outros. Neste ambiente virtual os professores organizam e disponibilizam materiais
com os conteúdos das Unidades Curriculares, elaboram e enviam trabalhos e avaliações e
interagem com os acadêmicos.
A metodologia utilizada para os encontros a distância são variadas e atendem as
especificidades dos alunos: problemas reais contextualizados são trazidos como forma de
reflexão e análise; materiais extras são indicados como forma de complementar os estudos;
exercícios de fixação ajudam na aprendizagem e compreensão do conteúdo.
A instituição, preocupada com a qualificação de seus professores, incentiva e oferece
formações que subsidiam a prática docente no EAD. O Núcleo de Acessibilidade e o Núcleo
de Apoio Pedagógico auxiliam o docente em suas práticas. Estes Núcleos buscam orientar os
professores na identificação de alunos com problemas de aprendizagem, bem como sugerir e
auxiliar nas adaptações de materiais para estudantes com deficiência.
O Professor de Educação a distância deve ser um integrador, e facilitador para o aluno
na construção do conhecimento. Devendo, portanto, ter habilidade para interagir com os
estudantes com disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de
modo que o estudante veja nele um aliado.
A FAI Para garantir a aderência dos tutores com a Educação a Distância disponibiliza
a todos os tutores contratados, com ou sem experiência ou formação comprovada, o curso de
extensão em Docência e Tutoria na Educação a Distância, com carga horária totalizando 60h
de formação plena.
Para formação continuada a FAI disponibilizará também capacitação constante,
síncronas e assíncronas, através do Centro de Capacitação, o ambiente virtual de
aprendizagem destinado para este fim. Os professores tutores do curso de Odontologia são:
Nome

Unidade Curricular EAD
Comentado [K17]: Inserir as informações.

16.13. Experiência do Corpo de Tutores em Educação a Distância
Para garantir a aderência dos tutores com a Educação a Distância da FAI – Faculdade
de Iporá será disponibilizado a todos os tutores contratados, o curso de extensão em Docência
e Tutoria na Educação a Distância, com carga horária totalizando 60h de formação plena. Para

formação continuada a FAI disponibilizará capacitação constante, síncronas e assíncronas,
através do AVA, o ambiente virtual de aprendizagem destinado para este fim.
A experiência no exercício da tutoria na educação à distância compete 50% dos tutores
com mais de 3 anos de experiência. Capacitação e formação continuada a fim de proporcionar
efetiva atuação, pedagógica, metodológica no processo de Ensino Aprendizagem.
O Curso de Odontologia possui na sua equipe de tutores, profissionais com
experiência na Educação a Distância que atuam como polinizadores, socializando suas
experiências e metodologias com os profissionais que atuam nesta modalidade. Os cursos de
capacitação para Docentes contribuem também, para qualificação de novos tutores, ofertando
cursos e oficinas voltadas à dinâmica do EaD. Estes profissionais tutores, buscam desenvolver
atividades de interação entre docentes e discentes, com o intuito de promover uma
aprendizagem com equidade entre os acadêmicos.
O Núcleo de Acessibilidade e o Núcleo de Apoio Pedagógico também auxiliam os
tutores em suas práticas. Estes Núcleos buscam orientar os tutores sugerindo e auxiliando na
utilização das possíveis tecnologias assistivas para acadêmicos com deficiência.

16.14. Colegiado do Curso
A FAI de Iporá garante às Coordenações de curso e aos respectivos corpos docentes a
efetiva participação nos Colegiado dos Cursos, nos termos normativos discriminados a seguir:
O colegiado de curso é órgão deliberativo, normativo e coletivo cuja finalidade é
promover a assessoria didática e administrativa no âmbito de cada curso da FAI e tem a
seguinte composição:


O Coordenador do curso, seu Presidente;



Três representantes do corpo docente;



Dois representantes do corpo discente.

Compete ao colegiado de curso, entre outras coisas:


Contribuir na definição do perfil de egresso do curso respectivo;



Aprovar alterações curriculares propostas pelo NDE, submetendo-as ao Conselho
para referendar tais decisões;



Promover a supervisão didático-pedagógica do curso;



Aprovar os programas das Unidades Curriculares, Planos de Ensino Aprendizagem,
planejamento das atividades articuladas ao ensino, bem como colaborar com a

coordenação do curso e NDE, tendo em vista a operacionalização do projeto
pedagógico, a integralização da carga horária e desenvolvimento dos componentes
curriculares do curso.


Contribuir para o desenvolvimento e regulamentação das atividades complementares,
dos estágios curriculares e demais atividades articuladas ao ensino; entre outros.

Levando-se em consideração as características do colegiado de curso, em seus
aspectos composicional e/ou funcional, cabe esclarecer a enorme importância desse espaço de
concepção e de debate sobre todas as implicações pedagógicas do curso. Trata-se de um
campo, onde são concebidas e indicadas, ações didático-pedagógicas que se transformam em
base para a efetivação dessas ações. É esclarecedor registrar que esse espaço reflete as
diretrizes preconizadas pelo projeto pedagógico do curso, bem como, as diretrizes
institucionais defendidas pela IES, formalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e no Projeto Pedagógico-Institucional (PPI).
A partir disso, o Colegiado de Curso, em sua composição e funcionamento, reflete
coerentemente as prerrogativas normativas e institucionais da Faculdade de Iporá, sobretudo
no tocante à acessibilidade ao conhecimento da comunidade interna, bem como à garantia de
sua autonomia e sua representação junto aos segmentos docentes e discentes.

16.15. Funcionamento do Colegiado de Curso

O Colegiado do Curso de Bacharelado em Odontologia é composto pelo Coordenador
do Curso, 03 (três) docentes e 02 (dois) representação discente. Ao colegiado, na forma como
ele será instituído, competirá o seguinte:
I.

Propor as normas e procedimentos que regulamentam o seu funcionamento, as quais
deverão ser homologadas pelo Conselho Superior;

II.

Adequar os objetivos gerais e específicos do Curso em conformidade com o PDI, PPI
Regimento e legislação, fixando as diretrizes de seu programa pedagógico para
homologação pelo Conselho Superior da FAI;

III.

Acompanhar o desenvolvimento do curso visando garantir a adequada aplicação do
Projeto Pedagógico do Curso;

IV.

Definir junto à Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação, em parceria com o
NEP e com a CPA, a necessidade de realização de programa e de períodos especiais de
interesse do curso;

V.

Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas pelo
corpo discente e docente, cabendo recurso da decisão ao Conselho Superior.

VI.

Participação nas reuniões de Congregação e com o Diretor do Departamento e Núcleos
Colegiados.

VII.

Reuniões periódicas com os Representantes de Sala, Agência Empreendedora de
Inovação Tecnologia;

VIII.
IX.
X.
XI.

Apoiar a organização de eventos científicos locais;
Cumprir e fazer cumprir a legislação de ensino;
Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas;
Exercer atribuições especiais por delegação da Gerência Acadêmica e da Direção FAI;
O Colegiado de Curso, presidido pelo (a) Coordenador (a) de Curso, reunir-se-á

ordinariamente, no mínimo, uma vez por semestre. As normas para funcionamento desses
colegiados são as que estão estabelecidas em Regimento Interno da FAI.
O colegiado do Curso de Bacharelado em Odontologia é constituído pelos seguintes
membros:
Nome

Representação
Comentado [K18]: ????

17.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA

Inicialmente, vale destacar que a Iniciação Científica tem um papel singular na
formação dos docentes e discentes. Desse modo, a FAI busca incentivar seus professores a
produzirem o conhecimento em suas áreas e a divulgar seus posicionamentos científicos a
partir de periódicos, anais etc.

Para acompanhar e incentivar as Produções Científicas,

Artísticas ou Tecnológicas o Corpo Docente da FAI conta com o Núcleo de Iniciação
Cientifica, Monitoria e Extensão, bem como, com a Agência Empreendedora de Inovação
Tecnológica.

18. PLANO DE CARREIRA DOCENTE

A IES tem implementado e homologado o seu Plano de Carreira Docente. Entre os
aspectos levados em consideração quando da composição do Plano de Carreira Docente –
PCD destacam-se: titulação, regime de trabalho, substituições, experiência acadêmica e
experiência profissional não acadêmica, mérito pelo trabalho desenvolvido e continuidade do
processo de atualização.
A Instituição tem a titulação como principal critério para progressão na carreira
docente e, neste sentido, procura desenvolver uma política de qualificação que incentive o
docente a continuar seus estudos de pós-graduação.
Outros importantes fatores que poderão ser considerados para a progressão na carreira
docente são a produção e a publicação de obras técnico-científicas, resultantes dos trabalhos
de investigação dos professores e estudantes.

19. QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE
A Faculdade de Iporá - FAI oferece aos docentes incentivo para realização de
programas de formação continuada, cursos de aperfeiçoamento pedagógico e bolsas de estudo
para cursos Strictu Sensu em programas de pós-graduação.
A coordenação do curso deverá incentivar os docentes do mesmo a fazerem da
capacitação continuada uma meta constante, independentemente do grau acadêmico já
alcançado (mestrado, doutorado, pós-doutorado), sobretudo, mas não unicamente, no que diz
respeito à capacitação ou pesquisa de novas formas de ensino mais dinâmicas, que
acompanhem o perfil das novas gerações de alunos e explorem as mais atuais tecnologias de
informação.

20. INFRAESTRUTURA

20.1.Espaço de trabalho para docentes em tempo integral.
O curso conta com gabinetes de trabalho para os professores TI, poderem ter
condições de desenvolverem trabalhos em condições de silêncio e comodidade. Tais gabinetes
estão localizados em local com acessibilidade, tudo com boas condições com relação ao
mobiliário, acústica, iluminação, ventilação e limpeza, serviço de informática, conservação e
acessibilidade. Há gabinetes individuais com capacidade de até 08 docentes em Tempo

Integral por período (Matutino, Vespertino, Noturno), totalizando uma capacidade de 24
docentes em tempo Integral.
Assim, pode-se dizer que os gabinetes contam com os seguintes recursos:


Computadores com acesso à internet



Impressora ligada à rede.



Ar condicionado



Armários



Notebooks e TV
Todos os gabinetes são equipados com mesas, cadeiras e utensílios de escritório.

20.2. Espaço de Trabalho para o Coordenador.
A sala de coordenação de cursos é climatizada contando com espaço para atendimento
individual de alunos, armários, telefones com ramal individualizado, oferecendo aos
coordenadores acesso à internet, wireless e acesso também ao sistema acadêmico.
Na IES, há o cuidado para que o coordenador de curso possa atender os alunos de
maneira satisfatória, bem como constituir os trabalhos rotineiros de ordem acadêmica. Por
isso, o curso em questão possui uma sala exclusiva para a coordenação de curso, com todo o
material de escritório, ar condicionado, computador, impressora e acesso à internet.
Além disso, sabedora do volume de trabalho burocrático que incide sobre uma
coordenação de curso, a IES fornecerá uma secretária acadêmica para atender ao curso.

20.2.Sala coletiva de professores

A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, possui recursos de
tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes e
permite o descanso e atividades de lazer e integração.
Vários estudos já constataram que a produtividade e a qualidade do trabalho realizado
estão diretamente relacionadas com as boas condições do ambiente em que se desenvolvem as
atividades. Para que o trabalhador se sinta bem em seu ambiente de trabalho é preciso que ele
usufrua de uma situação descrita como Conforto Ambiental. Este conforto ambiental é
relativo, pois cada pessoa reage de forma diferente a estímulos externos. No entanto é

possível criar um ambiente de trabalho que satisfaça as condições de conforto da grande
maioria das pessoas que nele trabalham.
Nesse contexto, a FAI tem plena consciência da necessidade de se estabelecer um
padrão de conforto para o trabalho docente que se inicia antes de entrar na sala de aula.
Assim, na FAI há um grande esmero pela sala dos professores, que está assim constituída:


Mesa de Reuniões para a interação entre os docentes;



Água filtrada de qualidade excelente;



Abastecimento contínuo de café;



Acesso à internet;



Ar condicionado;



Cadeiras confortáveis;



Computadores para uso dos docentes;



Sofá;



Armários com chave de uso individual;



TV à cabo;



Geladeira



Banheiros (masculino e feminino) e PNE;

20.3. Salas de aula

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando
manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e
comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas e flexibilidade relacionada às
configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem.
Uma boa qualidade de ensino não só depende da capacitação dos professores, mas também
das condições físicas das salas de aulas, ambientes em que os mesmos interagem com os
alunos. Já que existe relação direta da qualidade e da produtividade com o ambiente de
trabalho, pode-se afirmar que as salas de aulas precisam prover os alunos e professores de
condições saudáveis, garantindo a espontaneidade de uma das atividades mais importantes
para a sociedade.
Ciente dessa necessidade para alcançar os seus objetivos institucionais, a FAI constitui
todas as instalações de forma possuam espaço físico adequado e estejam em boas condições
com relação ao mobiliário, acústica, iluminação, com amplo espaço de convivência,

ventilação e limpeza. Também possuem quadro branco, com carteiras estofadas e
ergométricas e carteiras para canhotos aumentando o nível de conforto dos alunos.
A Faculdade possui salas de aula que possuem, em média, capacidade de atendimento
a 50 alunos.
Abaixo estão descritas algumas especificações como:


ACÚSTICA :Todas as salas de aula são dotadas de boa audição interna.



ILUMINAÇÃO: Todas as salas de aula possuem iluminação artificial.



CLIMATIZAÇÃO: Todas as salas de aulas são climatizadas.



MOBILIÁRIO: Todas as salas de aula possuem: Carteiras para alunos e mesas e
cadeiras para Professores, Data – Show, Computadores e acesso à internet.



LIMPEZA: As salas de aulas e as áreas livres dispõem de cestas para coleta de lixo e
são mantidas limpas.



MURAIS: Todas as salas de aula possuem 1 mural informativo e exclusivo ao curso;

20.4. Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática
A Faculdade de Iporá possui dois laboratórios de Informática. Cada um com vinte e
quatro computadores. O acesso a esses computadores é livre desde que não esteja reservado
para aulas.
Além disso, a Biblioteca conta com uma sala especial com 12 computadores, nos quais
alunos e professores podem ter acesso à internet, somente controlado para não serem usados
indevidamente. Na sala dos professores existem dois computadores com internet com livre
acesso.
Quanto aos recursos audiovisuais e de multimídia, o acesso dos professores ao
equipamento é feito através de reservas feitas junto ao departamento de controle interno por
meio de e-mail institucional.
A utilização dos equipamentos também é feita pelos alunos nos horários das aulas dos
professores que, através de formulário, fazem a solicitação do laboratório desejado, indicando
qual a finalidade da utilização. Todos os equipamentos têm acesso 24 horas por dia à Internet,
assim, os Laboratórios oferecem ao nosso corpo docente e discente o acesso gratuito à
Internet, possibilitando a utilização de uma ferramenta moderna na produção de seus trabalhos
escolares como estudo, ampliação de conhecimentos, observação e elaboração de materiais
didáticos, consultoria, reforço estudantil e nivelamento.

São 80 microcomputadores de diferentes arquiteturas exclusivos para os alunos. Os
laboratórios climatizados estão sempre à disposição dos alunos para pesquisa, atualização de
notícias ou como ambiente de estudo. Cada laboratório está montado com equipamentos de
alto nível, cujas configurações são avaliadas permanentemente, de forma a acompanhar os
constantes avanços da tecnologia computacional. Os equipamentos utilizados são
homologados e identificados de forma individual, possuindo documentação mínima e
atualizada para o uso estando de conformidade com a legislação vigente e com as cláusulas
contratuais pactuadas com aliados estratégicos.

20.5. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC).
O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante
o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC.
Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE,
comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.

O acervo possui

exemplares, e assinaturas, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo
administrado nas UC. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares.

20.6.Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante
o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES.
O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das
UC.
Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE,
comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número
de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.

Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e
recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como
de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos
especializados que complementam o conteúdo administrado nas UC.
O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou
assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia
do acesso e do serviço.

20.7. Processo de Controle de Produção ou Distribuição de Material Didático (logística).

O conteúdo do material didático da Faculdade de Iporá, vai da formulação de textos
alocados no AVA, bem como, da disponibilização dos mesmos em formato (PDF) para ser
impresso, além de utilizarmos a Biblioteca Virtual da Unidade que facilita acesso aos alunos e
professores onde temos além dos acessos 7 dias por semana, 24 horas por dia em todos os dias
do mês com Plano de Contingência, temos esteja especificamente relacionado com pessoas
que detêm o conhecimento especializado sobre o assunto, no caso da produção do material em
si, o perfil do profissional necessário vai estar muito mais relacionado com o tipo de mídia a
ser utilizado ou às diversas etapas do processo de produção de material.
Claro que entendemos ser fundamental contar com profissionais que tenham domínio
pleno das ferramentas de apoio necessárias para realizar as tarefas, como são as ferramentas
para edição gráfica, que são programas de computador que permitem a edição de textos e
imagens para diversos formatos de impressão. Outra vantagem do material digital é que ele
pode ser transportado em mídias digitais, que, hoje em dia, não se restringem ao CD ou DVD.
As novíssimas tendências no uso de telefonia celular para transferência de dados e acesso à
Internet irá acrescentar novos desafios para a apropriação das novas tecnologias de
Informação e Comunicação, dentre as quais se encontram as novas tecnologias para
armazenagem de dados: Cartões de Memória Flash, Pen Drives ou HD externos.

20.7.Laboratórios Específicos (descrever os laboratórios e os utensílio e insumos)

21. BIBLIOTECA

Comentado [K19]: Inserir os dados do laboratório.

21.1. Do Funcionamento
A Biblioteca da Faculdade de Iporá – FAI é de fácil acesso, inclusive para deficientes,
dispõe de mesas para estudo, tanto em grupos quanto estudo individual, salas para estudo;
ainda, possui um guarda-volumes com espaços para controle do acesso dos discentes às
pesquisas.

21.2. Acervo
O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, por indicação de alunos e
professores, por solicitação das coordenações e da equipe da Biblioteca, em razão de novas
edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a
subsidiar projetos de pesquisa e extensão. É dado prioridade, na aquisição de livros, àqueles
indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar de cada Unidade
Curricular dos cursos ministrados, em todos os níveis, seguindo a Política de Aquisição da
Instituição.
O acervo atende apropriadamente às funções de ensino, iniciação Científica e
extensão, em livros, periódicos (assinaturas correntes) e multimídia (CDs, DVDs e vídeos).
Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca possui a disposição livros de
referência, acervo abrangente das outras áreas de conhecimento e biblioteca eletrônica, que
são utilizados nos computadores postos à disposição dos alunos, contribuindo para a formação
científica, técnica, geral e humanística da comunidade acadêmica.
Há uma política de aquisição, expansão e atualização do acervo, considerando,
principalmente, os projetos pedagógicos dos cursos e a demanda dos docentes. O
planejamento econômico-financeiro da mantenedora reserva dotação orçamentária para
aquisição, expansão e atualização do acervo, correspondendo, em média, a 2% da receita
anual.
A Biblioteca ocupa uma área condizente as necessidades e os espaços destinados aos
serviços da biblioteca (administração, tratamento técnico e acervo) atendem aos requisitos e
necessidades de uso. As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente
próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços destinados às leituras
individuais e em grupos, terminal de consultas para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo,
presencial ou remoto, além de prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo. Dispõe
de salas para estudo em grupo que pode ser reservada com antecedência, sala de vídeo e sala

de pesquisa virtual. Sempre se preocupando em prestar um bom atendimento, a Biblioteca
também oferece, além de atendimento presencial.
A Biblioteca fica aberta para comunidade acadêmica de segunda à sexta-feira, das
08:00 às 22:00 h , e aos sábados, das 08:00 às 12:00 h. O acervo é integrado por livros,
periódicos, bases de dados e outros contendo títulos clássicos, obras de referência, títulos da
área de humanidades e específicos para os cursos e programas de educação superior
desenvolvidos pela Faculdade.
No que tange a Periódicos Especializados, o curso disponibiliza na biblioteca e no site
institucional uma lista de revistas indexadas para que os alunos possam pesquisar e se
utilizarem do material,

22. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 e às expectativas
da NBR9050, sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências
físicas às dependências da IES, a Faculdade de Iporá – FAI constituiu políticas que visam:


Assegurar o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o deficiente possa interagir
com a comunidade acadêmica;



Instalar lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de
deficiência física;



Colocar corrimãos ou construir rampas ou elevadores que facilitem a circulação de
cadeiras de rodas;



Adaptar portas e banheiros para permitir o acesso de cadeiras de rodas;



Instalar piso tátil que direcione os alunos com deficiência visual com segurança em
toda a extensão da IES;



Fixar placas e informações em braile para a plena convivência dos alunos com
deficiência visual;



Instalar softwares em computadores específicos do Laboratório de Informática,
visando atender aos alunos com necessidades especiais e melhorar a qualidade de seu
ensino-aprendizagem e acesso à informação.

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a IES está comprometida, caso
seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala de apoio
contendo: impressora braile acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador e
fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em áudio; software de ampliação de
tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal;
lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos
básicos em braile.
Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a IES está igualmente
comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar
intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão,
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o
real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, 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.
A IES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades
da IES e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.

23. DESENVOLVIMENTO
IMPLEMENTAR
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QUALIDADE DE VIDA.

No esforço de contribuir adequadamente para a melhor qualidade de vida da
população local e para o desenvolvimento regional, a IES se empenhará em estabelecer
parcerias que permitam aprofundar as relações que pretende construir com a comunidade por
meio de suas instituições e empresas. Para isso:


Estabelecerá convênios com instituições públicas e privadas, organizações, e empresas
interessadas em oferecer oportunidades de estágio para os estudantes da IES;



Estabelecerá contratos de parcerias com instituições comprometidas com a saúde
psíquica e a orientação profissional e vocacional, empreendedorismo, com atividades

de trabalho voluntário, de consultoria, com programas de pesquisa, com programas de
treinamento/reciclagem, entre outras.

