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A educação determina e acelera o progresso e o 

aperfeiçoamento do homem. 

LESSING 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

O processo de construção de uma instituição de ensino superior não é trivial e 

muito menos linear. O texto de Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI é 

resultante  de  um  cuidadoso  estudo  acerca  das  reais  necessidades  do  ensino 

superior nos dias de hoje, no Distrito Federal. 

O documento ora apresentado é o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FACULDADE PROCESSUS, onde estão consolidadas as definições de missão, 

visão, diretrizes,  objetivos,  estratégias  e  metodologias  para  implementação  dos 

trabalhos pedagógicos para o período de  2013 a 2017. Trata-se de um Plano de 

Gestão, que evidencia os princípios pedagógicos, os desafios e as metas de uma 

proposta educacional crítica e contextualizada, concebida a partir de  uma análise 

global da situação sócio-econômica, política e educacional do país e do Distrito 

Federal, buscando a adequação teórico-científica à “práxis social”, que constitui um 

novo paradigma de formação acadêmica. 

O compromisso institucional se firma no cumprimento dos princípios 

apresentados pelo PPI (Projeto Pedagógico Institucional), em total consonância com 

os objetivos relacionados pela lei de diretrizes e bases da educação nacional e por 

este PDI: 
 

 aperfeiçoar a formação cultural do ser humano; 
 

 capacitá-lo para o exercício de uma profissão; 
 

 prepará-lo  para  o  exercício  da  reflexão  crítica  e  a  participação  na 

produção, sistematização e superação do saber. 

Desta forma, a FACULDADE PROCESSUS, mantida pela ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA – AETB, ambos com sede 

no Distrito Federal, assume seu papel social, consciente de que a educação é um 

meio  de  instrumentalização  de  mudanças  sociais,  constituindo-se,  assim,  como 

principal agente social de construção da cidadania. 

A Faculdade foi credenciada em 16 de janeiro de 2006, pela Portaria MEC nº 
 

148/2006 e o recredenciamento foi sancionado pela Portaria MEC n° após  a  

instalação  de  seus  órgãos  colegiados  e  executivos,  foi identificada a 

necessidade de alteração deste PDI, com a reformulação de ações e metas, uma 

vez que o  documento original foi elaborado em 2001 (Processo nº 

23000.010703/2002-11, de 2002). 
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1.  PERFIL INSTITUCIONAL 
 

 
 

1.1. BREVE HISTÓRICO 
 

 
 

A mantenedora iniciou suas atividades  com  cursos  preparatórios  para 

concursos jurídicos especialmente para os cargos de Juiz de Direito e Promotor. 

Em nove de  setembro  de  1991,  o  Professor  Jaci  Fernandes  de  Araújo 

ministrou a primeira aula do Instituto Processus. O evento teve lugar em uma loja 

térrea do velho Edifício  Brasília Rádio Center, no SRTN, localizado na Asa Norte, 

tendo como participantes três alunos  matriculados e alguns colegas do professor, 

convidados para compor a platéia. 

Apesar de sua simplicidade, a nova instituição estava “criando” um conceito 
 

de qualidade de ensino, conceito este que a acompanha até hoje. 
 

Na busca  incansável  pela  qualidade  do  ensino  o  Instituto  Processus  de 

Cultura e  Aperfeiçoamento Jurídico não  poupou  esforços na  procura do melhor 

corpo docente, constituído,  entre outros, por Promotores, Juízes e 

Desembargadores,  que  com sua  excelência   em  educação  ajudaram jovens 

advogados a trilhar, brilhantemente, caminhos árduos do nosso universo jurídico. 

Com o passar dos anos, o Instituto Processus de Cultura e Aperfeiçoamento 

Jurídico assumiu o papel de Centro de referência e Excelência em estudos jurídicos 

da Capital Federal e do país. 

Assim, desde 1991 o Instituto Processus tem ministrado cursos de formação 

para a carreira jurídica sendo o primeiro deles o da Magistratura e Ministério Público. 

Cento e sessenta e três (163) juízes e cento e trinta e quatro promotores de justiça 

(134), todos ex-alunos da instituição, comprovam na prática a excelência e qualidade 

do ensino do Processus. 

O Curso de Delegado da Polícia Civil Federal tem sido ministrado 

interruptamente desde 1993, apresentando uma media de aprovação nos concursos 

públicos de 70%. 

Desde 1999 o Instituto Processus ministra o curso preparatório para o exame 

da OAB que  apresenta um índice de aprovação de 90%. Cabe destacar que este 

curso é frequentado por  muitos alunos de outras faculdades de direito do Distrito 

Federal, tornando-se um referencial para aqueles que procuram a obtenção da tão 

almejada carteirinha. 
 

Campus I na SEP/SUL EQ 708/907 módulo “D” - Asa Sul 6 
Campus II na Av. das Araucárias Lote 4.400, Águas Claras 



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA – AETB 
PDI DA FACULDADE PROCESSUS 

ASA SUL E AGUAS CLARAS- DF 

 

Por último, a partir de 2001 estão sendo lecionados cursos de Formação de 

Procuradores. Os alunos que passaram por estes cursos representam 70% daqueles 

aprovados em concursos para procurador. Cabe destacar que no ano de 2005 foram 

aprovados 100% dos alunos no concurso para Procurador do DF. 

No  concurso  de  2001  para  Juiz  de  Direito  do  Distrito  Federal,  dos  21 

aprovados, 15 foram alunos do Instituto; no de 2002, para o mesmo concurso dos 21 

aprovados, treze também foram alunos da instituição. 

Esses profissionais, que um dia passaram pelos bancos da instituição, estão 

em exercício no Distrito Federal (em sua grande maioria) e em outras unidades da 

Federação. Com o passar  do  tempo, e com a experiência acumulada, as marcas 

melhoram dia a dia, ano após ano. 

Mas foi, justamente, pela experiência acumulada, em todos esses anos, de 

dedicação total á formação de profissionais para a carreira jurídica que o Instituto 

Processus decidiu pela criação de um curso de graduação nesta área. O objetivo foi 

criar  um  curso  que  não  apresentasse  as  mesmas  deficiências  e  problemas  de 

formação encontrados nos alunos que chegavam às  nossas salas de aula. Mas, 

também, um  curso  construído  na  base  de  uma  grade  curricular  diferenciada, 

orientada especificamente para a formação dos operadores de direito para a carreira 

pública. 

Assim, em 2005  foi  protocolarizada,  junto  ao  MEC,  a  solicitação  para  o 

credenciamento da Faculdade Processus de Direito, a qual teve seu efetivo início no 

dia 13 de março de 2006, segundo a portaria n° 148 de janeiro de 2006. O Curso de 

Direito funciona no prédio da Asa Sul, nos turnos matutino e noturno, esgotando 

semestralmente todas as vagas ofertadas. 

Em 2005 a Faculdade Processus inicia construção de um prédio no bairro de 

Águas Claras, setor nobre e em franca expansão da cidade. O objetivo foi continuar 

com a inserção no ensino de graduação e pós-graduação. No primeiro semestre de 

2009 começam a funcionar nesse prédio dois cursos tecnólogos, também voltados 

para a área de direito. O primeiro deles é o curso de Secretariado, o qual foi 

autorizado pela portaria n° 394 de 28 de agosto de 2008. O curso de Gestão 

Financeira foi autorizado pela portaria n° 495 de 06 de novembro de 2008. 

Em 2012, também no prédio de Àguas Claras, dentro do planejado pelo PDI                                                                                                                  
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anterior, foram autorizados o Bacharelado em Administração Pública (Portaria n° 

107, de 22 de junho de 2012) e o Bacherelado em Ciências Contábeis (Portaria n° 

197, de 04 de outubro de 2012). 

 Dentro das metas do PDI 2008-2012, estavan os reconhecimentos dos cursos. 

Assim,  

Na Faculdade Processus existe uma efetiva valorização do professor, 

diferentemente do que ocorre no ensino universitário do Brasil, considerando o 

magistério não apenas a partir de uma visão social do sacerdócio, mas de um 

sacerdócio devidamente valorizado pelo empregador pela correspectiva 

remuneração. 
 
 
 
 

1.2. VISÃO 
 

 
 

Fazer da FACULDADE  PROCESSUS um centro de referência e excelência 

no ensino superior de Brasília e do país. 

 
 

1.3. MISSÃO 
 

 
 

A FACULDADE PROCESSUS, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, em todos os níveis  de ensino, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua formação profissional, proporcionando condições para formação de pessoas 

que se auto-realizem, sejam felizes e  participem construtivamente da sociedade, 

exercendo a cidadania com justiça social, a partir de uma convivência harmônica e 

do respeito mútuo. 

 
 

1.4. PRINCÍPIOS 
 
 

A FACULDADE PROCESSUS destina-se à produção, à acumulação e à 

transmissão de conhecimentos. Não é neutra quanto aos valores indiscutíveis da 

civilização,  como  a  paz,  a  justiça,  a  democracia,  a  solidariedade  e  os  direitos 

humanos. 

Independentemente,  portanto,  de  partidos,  governos,  crenças  religiosas, 

estando  comprometida com a qualidade da formação intelectual de seus alunos, 



com a produção científica, artística, filosófica e tecnológica e, principalmente, com o 

atendimento  às  necessidades,   aos  anseios  e  às  expectativas  da  sociedade, 

formando profissionais técnicos e politicamente  competentes, buscando soluções 

para os problemas locais, regionais e nacionais. 

Os  princípios  desta  IES  devem  garantir  a  primazia  dos  valores  sócio- 

acadêmicos, de forma a possibilitar, no país, a superação das desigualdades sociais,  

meidante ações claras, de modo que toda comunidade acompanhe, avalie  e cobre o 

seu cumprimento. 

 
 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
 

A FACULDADE  PROCESSUS  elegeu a competência profissional como eixo 

de  sua  política  pedagógica,  como  um fundamento ético-político-educacional, 

acreditando que uma das funções da escola é criar condições para que seus 

alunos   desenvolvam  competências  e  habilidades,  a  fim  de  que  se  tornem 

profissionais de excelência e pessoas felizes. 

Para que isso ocorra, é preciso que os profissionais de ensino dominem os 

conteúdos de suas disciplinas, reconstruam constantemente seus conhecimentos no 

âmbito interdisciplinar, conheçam recursos e inovações tecnológicas, resolvam com 

competência  situações-  problema,  argumentem  solidamente, dominem  diferentes 

linguagens  e  tenham  convicção  de  seu  papel  de  facilitadores  do  processo  de 

aprendizagem. 

Da mesma forma, o aluno precisa se engajar no processo de formação para a 

cidadania, empenhar-se em adquirir competências e habilidades necessárias ao seu 

desenvolvimento, e demonstrar convicção de sua responsabilidade na construção de 

seu conhecimento e de suas inteligências múltiplas. 

Dos demais componentes da comunidade acadêmica espera-se competência 

profissional no  atendimento à comunidade, no conhecimento e domínio de suas 

tarefas específicas, na clareza  e  precisão das informações, na convicção de sua 

importância na participação no processo de formação dos educandos. 

 
 

DEMOCRACIA 
 

A FACULDADE  PROCESSUS  objetiva democratizar o saber que possibilita 

a apropriação  e a transformação dos conhecimentos historicamente acumulados, 

com  a  criação  de  uma  IES  sintonizada  com  seu  tempo  e  comprometida  com 

construção uma sociedade mais justa. 

 
 

ÉTICA 

A FACULDADE  PROCESSUS  coloca a ética como um dos valores explícitos 



para sua  comunidade educativa. Esta deve caracterizar a convivência harmônica, 

sem servilismo ou exclusões. 
 
 

Lisura  no  trato  dos  recursos,  transparência  nos  atos  administrativos  e 

acadêmicos.  Estes  valores  devem  estimular  a  auto-estima,  a  autenticidade,  o 

espírito  de  grupo,  a  ajuda  mútua,  o  cumprimento  de  normas  estabelecidas  e, 

sobretudo, a sinceridade nas relações, condição básica para uma convivência feliz e 

para a plena realização da cidadania. 

 
 

SENSIBILIDADE 
 

A sensibilidade deverá tornar-se marca dos que viverão no contexto 

acadêmico desta IES, pois é um atributo que estimula a criatividade, o amor 

desinteressado/beneficência, o respeito e a solidariedade, entre outros valores ético- 

políticos, que deverão fomentar uma convivência harmônica. 

 
 

1.5 FINALIDADES, ÁREAS DE ATUAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL E 

INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

A FACULDADE  PROCESSUS  é uma instituição de ensino superior criada e 

mantida pela  livre iniciativa, na forma assegurada pelo art. 209 da Constituição 

Federal. 

 
 

A FACULDADE PROCESSUS  tem por finalidade: 
 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 formar cidadãos e profissionais na área das Ciências Sociais Aplicadas, 

aptos  à  inserção  nas  respectivas  carreiras  e  para  a  participação  no 

desenvolvimento  da  sociedade  brasileira,  promovendo  ações  para  sua 

formação continuada; 

 estimular e apoiar a investigação científica, visando ao desenvolvimento 

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

entendimento do homem e do meio em que vive; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
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que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 estimular  o  conhecimento  dos  problemas  do  mundo  globalizado  e, 

simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 promover  a  extensão,  aberta  à  participação  da  população,  visando  à 

difusão das  conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição; 

 contribuir para o desenvolvimento sócio econômico do Distrito Federal e 

Entorno e para a preservação da memória de Brasília, Patrimônio Histórico 

da Humanidade. 

A FACULDADE  PROCESSUS  pretende atuar somente na área das Ciências 

Sociais  Aplicadas, inicialmente, com os cursos de graduação em Direito e cursos 

superiores de tecnologia. 

A FACULDADE PROCESSUS insere-se na realidade do Distrito Federal e 

Entorno,  comprometendo-se a contribuir para o desenvolvimento sócio econômico 

da região. A  FACULDADE  está planejada para criar, no seu primeiro qüinqüênio de 

funcionamento, 180  empregos diretos e cerca de 30 indiretos. Dos 180 empregos 

diretos, no mínimo, 120 são  destinados a portadores de diploma universitário; 40 

para concluintes do ensino médio ou  tecnológico e 20 com o ensino fundamental 

completo. As atividades de segurança, conservação e limpeza serão terceirizadas, 

podendo abrir mais cerca de 30 postos de trabalho. 

A Faculdade compromete-se, ainda, com as políticas de inclusão social e das 

minorias,   implementadas  pelo  Governo  Federal,  particularmente,  por  meio  do 

PROUNI - Programa Universidade Para Todos. Independentemente do PROUNI, a 

FACULDADE investirá no atendimento a alunos carentes, mediante a oferta de bolsas 

parciais de estudo, bolsas de iniciação científica, de extensão ou de trabalho. 

 
 

1.6 DIRETRIZES 
 

 
 

1.6.1  DIRETRIZES GERAIS 
 

 
 

São diretrizes gerais da FACULDADE PROCESSUS: 
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 Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social, 

incrementando  sua inserção social e articulando-se no espaço local e global. 

 Promover  a  melhoria  da  qualidade  acadêmica  e  privilegiar  a  qualificação 

formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações 

político-acadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão. 

 Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento, integrando, de forma 

pertinente, as ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 Adotar  uma  sistemática  de  avaliação  e  acompanhamento  contínuos  das 

ações  que   configuram  o  trabalho  institucional,  realçando  parâmetros  e 

critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão. 

 Garantir  a  qualidade  do  cumprimento  de  suas  ações,  modernizando  os 

processos de  trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos 

humanos, físicos, gerenciais  e  tecnológicos às exigências de  sua  missão 

acadêmica, técnica e administrativa. 

 
 

1.6.2  DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 
 

 
 

A) Adotar práticas de ensino, pesquisa e extensão identificada com uma nova 

paradigmatologia não disjuntiva, que estabeleça o diálogo entre diferentes saberes, 

que não faça a  separação sujeito- mundo, natureza cultura, eixos norteadores da 

interdisciplinaridade. Isso pressupõe: 

 a superação da fratura que envolve os componentes curriculares; 
 

 a prioridade de uma racionalidade ética sobre a racionalidade cognitiva 

instrumental; 

 o reconhecimento de outras formas do saber, o que implica a abertura 

ao outro; 

 a rejeição do caráter único e exclusivo do conhecimento científico; 
 

 a valorização do saber científico e técnico, bem como a revalorização 

dos saberes não científicos; 

 a  configuração  ou  multiplicação  de  saberes,  enquanto  prática  do 

conhecimento no âmbito da FACULDADE; 

 a aceitação dos múltiplos currículos informais que circulam nesta. 

B) Democratizar o acesso, sem que isso signifique perda de qualidade. Para 

isso, torna-se significativo: 
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 aprimorar as relações FACULDADE/Sociedade e Sociedade/ FACULDADE; 
 

 intensificar  os  laços  cooperativos  entre  esta  FACULDADE, as  IES  e 

organizações de educação, ciência, cultura e tecnologia; 

 enfrentar o elitismo ao adotar currículos flexíveis e que reflitam as 

necessidades  da  maioria  da  população;  atenuar  a  elitização  não 

significa reduzir as  exigências acadêmicas, mas introduzir mudanças 

curriculares de promoção e organização do curso, de forma que se 

aproxime esta FACULDADE da população, privilegiando a qualidade dos 

profissionais por ela formados. 

 
 

1.7 DOS OBJETIVOS 
 

 
 

A FACULDADE PROCESSUS  tem por objetivos gerais: 
 

a)  QUALIDADE  DE  ENSINO  -  Assegurar  a  melhoria  contínua  da 

qualidade do  ensino, por intermédio do domínio e do incremento do 

estudo  das  áreas  de   conhecimento  relacionadas,  da  tecnologia 

educacional, bem como de formas  participativas de avaliação e de 

reformulação do processo de ensino e aprendizagem. 

b)  ORGANIZAÇÃO - Manter um sistema organizacional eficiente (mínimo 

e suficiente),  flexível e adequado às necessidades da sua área de 

atuação. 

c)  AUTONOMIA - Garantir a autonomia institucional e auto-sustentação 

dos seus empreendimentos. 

d)  RECURSOS HUMANOS - Preparar e formar um quadro docente e 

não-docente  qualificado,  comprometido,  em  nível  pessoal  e  grupal 

com a missão, disposto ao aprendizado contínuo e dedicado 

seriamente ao aluno, razão de ser do Projeto Educativo da Faculdade. 

e)  EXCELÊNCIA ACADÊMICA - Distinguir-se na área do conhecimento 

estabelecida  como meta prioritária, em sintonia com a missão e as 

necessidades do contexto em que está inserida. 

Tem, ainda, o objetivo de: 

 capacitar  profissionais,  em  cursos  e  programas  de  pós-graduação, 

para a realização de atividades específicas; 
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 desenvolver  programas  de  iniciação  científica  e  de  extensão  e 

estimular a pesquisa; 

 participar  dos  processos  de  preservação  da  memória  cultural  de 
 

Brasília - Patrimônio Histórico da Humanidade; 
 

 apoiar e estimular a produção intelectual e científica do corpo docente; 
 

 manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou 

estrangeiras; 

 oferecer serviços de qualidade, em todas as áreas em que atuar. 
 

 
 

1.8 DAS METAS INSTITUCIONAIS 
 

 
 

Para atingir a sua missão e objetivos gerais, a FACULDADE tem por meta ser, 

até 2.015, a mais qualificada instituição de educação superior particular do Distrito 

Federal e implantar e desenvolver: 

 os cursos superiores de tecnologia em Assessoria Parlamentar, Auditoria 
 

Fiscal e Serviços Judiciário em 2008; 
 

 uma estrutura acadêmico-administrativa horizontal, voltada para atender 

com eficiência e eficácia à sua comunidade acadêmica; 

 no  seu  primeiro  ano  de  funcionamento,  iniciar  a  implementação  do 

programa  de   avaliação  institucional  integrado  ao  SINAES  -  Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, como instrumento de gestão 

e da melhoria contínua da qualidade; 

 no seu primeiro qüinqüênio de funcionamento, programas de iniciação 

científica diretamente relacionados com as características de Brasília e 

para o resgate da memória regional; e 

 programas permanentes de extensão, até o seu terceiro ano de 

funcionamento,  voltados  para  a  difusão  dos  fatos  e  acontecimentos 

históricos que conduziram à formação de Brasília. 

 
 

1.9 POLÍTICAS DE ENSINO 
 
 

A proposta  de  ensino  da  FACULDADE  PROCESSUS  é  a  prática  docente 

reflexiva  com   compreensão  ampla  e  consistente  da  organização  do  trabalho 

pedagógico (planejamento,  organização curricular, execução e avaliação). Nesse 
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sentido,  o  educador  articulará  ensino,  pesquisa  e  extensão  na  produção  do 

conhecimento e na prática educativa para atuar de forma ética, profissional e com 

responsabilidade social. 

A FACULDADE PROCESSUS se orientará, quanto à sua ação pedagógica e 

metodológica, pelas seguintes diretrizes de ensino: 

  desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da sociedade 

e do homem  como sujeito psicossocialmente constituído na integralidade 

das relações; 

  contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade do 

educando; 

  impulsionamento de uma cultura de educação permanente; 
 

  unidade teoria/prática. 
 

A concepção metodológica contemplará os seguintes pressupostos para o 

ensino: 

  estabelecimento de um vínculo permanente entre a teoria e a prática; 
 

  desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem 

aos  educandos  referenciais que promovam o conhecimento integrado e 

significativo; 

  preparação  de  profissionais  capacitados  para  interpretar  criticamente  o 

mundo do trabalho e enfrentar as novas relações de trabalho oriundas das 

novas tecnologias; 

  desenvolvimento de  padrões novos de   gestão, que  contemplem  a 

participação e o compromisso social; 

  valorização do saber acumulado mediante a experiência de vida de cada 

educando; 

  busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 
 

 
 

1.10 POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 
 

Para atingir seus objetivos educacionais a FACULDADE PROCESSUS, em 

articulação  com  o corpo docente, desenvolverá uma série de eventos abertos ao 

corpo  discente  e  à  comunidade,  onde  a  integração  entre  ensino,  pesquisa  e 

extensão será amplamente discutida. 

Pelo ensino, a Faculdade atenderá à população, pela oferta regular de cursos 
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e programas de educação superior voltados à formação do cidadão e do profissional 

com competência técnica e política. A pesquisa possibilitará ao saber acadêmico a 

articulação com os  vários setores da sociedade, identificando aquilo que deve ser 

pesquisado, suas finalidades e interesses, e como os novos conhecimentos podem 

participar da dinâmica das transformações sociais. 

 
 

A ação extensionista irá além da prestação de serviços, da difusão cultural 

(eventos  e  toda  uma  vasta  gama  de  realizações  artísticas  ou  culturais),  ou  da 

disseminação  de   conhecimentos  (cursos,  seminários,  palestras,  conferências). 

Estará voltada aos problemas sociais, e procurará encontrar soluções que também 

realimentem o processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

 
 

2.  PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

 
 

2.1. DIRETRIZES 
 

 
 

A implantação da FACULDADE  PROCESSUS  pressupõe a definição de um 

modelo de gestão que tenha como base a: 

 autonomia institucional e a especialização organizacional; 
 

 superação da cultura burocrática institucional; 
 

 ação cotidiana articulada com a missão institucional; 
 

 atuação ativa, orientada para médio e longo prazo; 
 

 clareza do seu papel social; 
 

 manutenção  de  hierarquias  descentralizadas  que  levem  em  conta  os 

interesses dos vários atores inseridos em seu papel institucional; 

 valorização e o incentivo ao desenvolvimento do saber técnico vinculados 

aos valores éticos ; e 

 o reconhecimento de sua função crítico cultural . 
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2.2. OBJETIVOS E METAS 
 

 
 

2.2.1. METAS GLOBAIS 
 

 
 

Implantação do Projeto Político-Institucional desta IES, implementando-o para 

que sempre expresse os princípios éticos, políticos e epistemológicos educacionais, 

orientando a construção do  conhecimento e o desenvolvimento da ação político- 

pedagógica específica dos cursos a serem implantados. 

Com base nesses princípios situados nas características da 

contemporaneidade, esta IES criará condições para garantir a(o): 

a)  Programa de Avaliação Institucional (PROAP); 
 

b)  qualificação formal e social do aluno, integrando o ensino às atividades de 

extensão, pesquisa e realçando as formas ideais de prática profissional e 

de estágios, por meio de parcerias com órgãos públicos e privados; 

c)  adoção do sistema de monitoria e do Programa de Iniciação Científica; 
 

d)  integração de esforços da área acadêmica, visando a fortalecer a 

criação  de  grupos  temáticos  que  desenvolvam  estudos,  programas 

interdisciplinares e fóruns de discussão voltados para o desenvolvimento 

regional;   formação  de  profissionais  envolvidos  e  responsáveis  pela 

proteção do meio ambiente , entre outros; 

e)  implantação progressiva do  Plano  de  Carreira Docente, assim  como  do 

Plano  de   Qualificação  e  Formação  continuada  do  Corpo  Docente, 

ampliando o número de professores titulados; 

f) a  qualificação  dos  servidores  técnico-administrativos, mediante a oferta 

de cursos ou de programas de intercâmbio com outras Instituições; 

g)  a implantação de uma política de comunicação e marketing institucional, a 

fim de viabilizar as ações da FACULDADE PROCESSUS; 

h)  a aplicação eficaz do plano de expansão do acervo bibliográfico; 
 

i) a permanente revisão dos regulamentos e normas da Faculdade, visando 

à  constante  modernização  e  adequação  aos  procedimentos  e  rotinas 

administrativos, com vistas ao gerenciamento mais eficiente dos recursos 

humanos e materiais; 
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j) o estabelecimento de diretrizes orçamentárias vinculadas aos objetivos 

fins  da  Instituição,  para  orientar  a  execução  orçamentária/  financeira 

programada pela Diretoria da Faculdade; 

k)  a execução do plano de construção, ampliação e conservação da estrutura 

física e da infra-estrutura acadêmica necessário ao desenvolvimento das 

atividades fim e meio da Faculdade. 

 
 

2.2.2. ESTRATÉGIAS 
 

 
 

A FACULDADE PROCESSUS desenvolverá as seguintes estratégias para a 

melhoria contínua do ensino: 

I.  aprimorar exigências para o ingresso no quadro docente, 

restringindo a seleção a mestres e doutores e, excepcionalmente, a 

portadores de certificado de conclusão de curso de pós-graduação 

lato sensu ou  graduado  com mais de cinco anos de experiência 

profissional ou acadêmica no campo da disciplina; 

II.  fixar  exigências  para  a  progressão  e  permanência  no  quadro 

docente; 

III.  implantar plano de apoio à qualificação do quadro existente; 
 

IV.  implantar plano de carreira do professor, que compreenda atividade 

docente, de pesquisa e administração universitária; 

V.  implantar  progressivamente  o  regime  de  tempo  contínuo  e  de 

distribuição  da  carga  horária  de  modo  a  contemplar  atividades 

extraclasse; 

VI.  manter nível salarial e plano de benefícios competitivos; 
 

VII.  constituir  Comissão  Própria  de  Avaliação  para  implementar  o 

processo de avaliação institucional (auto-avaliação); definir 

indicadores de desempenho a partir de objetivos pré- estabelecidos; 

criar  mecanismos  de  comunicação  para  socializar  os  objetivos; 

utilizar os resultados da avaliação  para retroalimentar o processo; 

envolver toda a comunidade acadêmica nos  diferentes níveis do 

processo de avaliação; 
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VIII.  definir  linhas  de  pesquisa  articuladas  à  prática  docente  para  o 

desenvolvimento da iniciação científica, a partir do segundo ano de 

funcionamento da Faculdade; 

IX.  promover programas de extensão que atendam às demandas da 

comunidade  ou  possibilitem  a  socialização  de  conhecimentos 

gerados pela Faculdade; 

X.  pesquisar  e  desenvolver  novos  recursos  tecnológicos  para  a 

educação,   provendo  as  condições  de  aplicação  dos  recursos 

tecnológicos ao universo acadêmico; 

XI.  criar  e  manter  pesquisa  sistemática  para  detectar  tendências  e 

prospectar  mercados,  adotando  mecanismos  de  planejamento  e 

desenvolvimento que mantenham a Faculdade em postura proativa 

face aos dados e informações levantados; 

XII.  implementar uma postura dinâmica de marketing interno e externo; 

XIII.   estabelecer  formas  de  interação,  com  o  objetivo  de  identificar 

interesses, necessidades e aspirações comuns; 
 

XIV.  criar mecanismos que garantam a implementação, o 

desenvolvimento, a continuidade e o aperfeiçoamento das relações 

de parceria e de seus resultados; 

XV.  desenvolver programas de integração aluno-professor- 

administração; 

XVI.  intensificar o  acompanhamento do aluno  durante o processo de 

formação; 

XVII.  programar  ações  contínuas  e   sistemáticas   que  promovam  e 

acentuem o comprometimento de professores e funcionários com a 

missão da Faculdade; 

XVIII.  capacitar os professores a criarem ou utilizarem métodos de ensino 

que estimulem a criatividade, o trabalho em equipe e o 

autodesenvolvimento; 

XIX.  desafiar e encorajar cada integrante da comunidade acadêmica a 

desenvolver,  continuamente, sua capacidade de comunicação oral 

e escrita, independente de  sua área principal de atuação; 

XX.  reavaliar e atualizar o conteúdo das disciplinas, considerando tanto 
 

o seu papel na formação humana, quanto o aspecto técnico; 
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XXI.  encorajar o aproveitamento máximo de todas as fontes e meios de 

informação,  internos  e  externos,  como  base  para  a  intervenção 

criativa sobre a realidade; 

XXII.  favorecer o surgimento de iniciativas que contribuam para melhorias 

relevantes da Faculdade; 

XXIII.  aumentar a oferta  de oportunidades de desenvolvimento da 

mentalidade e das atitudes empreendedoras; 

XXIV.  vincular o maior número possível de estágios e de trabalhos de 

conclusão às linhas de integração e assistência comunitária, ou às 

linhas de interesse social; 

XXV.  criar e ativar programas de incremento da produção discente; 
 

XXVI.  buscar  formas  de  obtenção  de  mérito  público  dos  resultados 

alcançados  pelos acadêmicos, em seus estágios ou trabalhos de 

conclusão; 

XXVII.  incentivar a formação de grupos em torno de interesses específicos; 

XXVIII.  criar e implantar programas de encaminhamento profissional. 

 
 
 
 

2.3. OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICOS 
 

 
 

A FACULDADE PROCESSUS estabelece os seguintes objetivos e metas 

para o seu planejamento e a gestão: 

 
 

2.3.1. PARA A ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 
 

 
 

Objetivos: 
 

 aprimorar sua estrutura organizacional horizontal, com poucas 

instâncias, a fim de possibilitar tomadas de decisão adequadas e 

contemporâneas aos fatos; 

 estabelecer  relações harmoniosas com  a  comunidade  acadêmica  e 

com a comunidade social, por intermédio de parcerias com empresas, 

organismos  e   organizações,  para  a  realização  de  programas  de 

iniciação científica, estágios, curriculares e extracurriculares,  extensão, 

colocação, recolocação e capacitação profissional; 
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 aprimorar os planos de capacitação, de carreira e de cargos e salários 

para os professores e o pessoal técnico-administrativo; 

 promover condições adequadas de acesso e permanência do 

educando no processo educacional; 

 implementar e desenvolver sistema de informação de máxima eficácia 

e  segurança   para  os  registros  e  controles  acadêmicos,  para  a 

biblioteca e para a gestão acadêmico-administrativa. 

Metas: 
 

 manutenção de uma estrutura organizacional horizontal, com poucas 

instâncias, a fim de possibilitar tomadas de decisão adequadas e 

contemporâneas aos fatos; 

 estabelecer  relações harmoniosas com  a  comunidade  acadêmica  e 

com a comunidade social, por intermédio de parcerias com empresas, 

organismos  e   organizações,  para  a  realização  de  programas  de 

iniciação científica, estágios, curriculares e extracurriculares,  extensão, 

colocação, recolocação e capacitação profissional; 

 implementar as adequações necessárias dos planos de 

capacitação, de carreira e de cargos e salários para os professores e o 

pessoal técnico-administrativo; 

 promover condições adequadas de acesso e permanência do 

educando no processo educacional; 

 implementar e desenvolver sistema de informação de máxima eficácia 

e  segurança   para  os  registros  e  controles  acadêmicos,  para  a 

biblioteca e para a gestão acadêmico-administrativa. 

Metas: 
 

 realizar as  alterações  ao  Regimento, para adequá-lo à legislação e 

normas vigentes; 

 fortalecer o Núcleo de Apoio  ao Professor (NAP) da Faculdade, 

subordinando-o diretamente à Diretoria Acadêmica, devendo ser 

integrado por especialistas em didática e metodologias do processo 

ensino-aprendizagem; 

 fortalecer o Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAP) da Faculdade,  
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subordinando-o diretamente à Diretoria Acadêmica, para atender a toda 

comunidade estudantil, nos seguintes aspectos principais, ao longo do 

processo educacional: 

o atendimento psicopedagógico; 
 

o orientação para o cumprimento das atividades complementares; 
 

o orientação para a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso; 
 

o orientação e supervisão para os estágios curriculares e 

extracurriculares; 

o orientação para o primeiro emprego ou empreendimento 

profissional ou econômico e para a recolocação ou reorientação 

empresarial ou profissional; 

o estímulo à participação em atividades de voluntariado, em ações 

assistenciais a comunidades carentes ou instituições não- 

governamentais  de  atendimento  a  portadores  de  necessidades 

especiais e de inclusão social; 

o incentivo e apoio à participação em eventos culturais, artísticos ou 

desportivos  que  possam  contribuir  para  a  melhoria  contínua  da 

convivência acadêmica e para o desenvolvimento pessoal; 

 dar continuidade aos contatos e assinatura de convênios e 

contratos com instituições, organismos e empresas da região; 

 aperfeiçoar os planos  de   carreira,  de  cargos  e  salários  e  de  

capacitação  para professores e pessoal técnico-administrativo, para 

atender toda a comunidade docente e de funcionários; 

 aperfeiçoar a estrutura ligada ao Procurador Institucional com o objetivo 

de agilizar a coleta permanente de dados pertinentes ao Censo da 

Educação Superior. 

 
 

2.3.2. PARA O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 

 
 

Objetivos: 

 elaborar  e  implementar  projetos  pedagógicos  de  cursos  com  os 

seguintes   princípios  básicos,  fixados  pelo Parecer  CES/CNE  nº 
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776/97, que aprovou as normas gerais para a fixação das diretrizes 

curriculares  nacionais, para os cursos de graduação, em decorrência 

da Lei n° 9.394, de 20/12/96 (LDB): 

o evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 

graduação; 

o incentivar  uma  sólida  formação  geral,  necessária  para  que  o 

futuro  graduado possa vir a superar os desafios de renovadas 

condições de  exercício profissional  e de produção do 

conhecimento, permitindo   variados tipos  de  formação  e 

habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 

o estimular  práticas  de  estudo  independente,  visando  a  uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 

o encorajar  o  reconhecimento  de  habilidades,  competências  e 

conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar, inclusive os 

que se refiram à experiência profissional julgada relevante para a 

área de formação considerada; 

o fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa  individual  e  coletiva,  assim  como  os  estágios  e  a 

participação em atividades de extensão; 

o incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 

utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes 

e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades 

didáticas. 

 assegurar, nos projetos pedagógicos dos cursos: 
 

o diretrizes pedagógicas específicas voltadas para o desenvolvimento 

de competências e habilidades que atendam ao perfil desejado dos 

egressos; 

o currículo dos cursos  que atendam às diretrizes  curriculares 

nacionais  (conteúdo e duração) fixadas pelo MEC e às 

peculiaridades regionais; 

o princípios  metodológicos  inovadores  e  criativos,  priorizando  a 

integração teoria-prática; e 

o processos de avaliação formativa e continuada da aprendizagem. 
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Metas: 
 

 aprovar planos de ensino, para cada disciplina, e planos de estágio 

supervisionado, no máximo, dois meses antes de sua implantação; 

 aprovar  planos  de  incentivo  e  apoio  à  iniciação  científica  e  aos 

programas  de  extensão,  até  180  dias  após  o  credenciamento  da 

Faculdade; 

 avaliar,  periodicamente,  o  planejamento  e  a  organização  didático- 

pedagógicos  da Faculdade e de seus cursos e programas de nível 

superior, de acordo com o Programa de Avaliação Institucional. 

 

2.3.3. PARA A OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS 

Objetivos: 
 

 oferecer cursos e programas de nível superior que atendam  à missão, 

aos   objetivos   e  às  metas  institucionais,  às  diretrizes  curriculares 

fixadas pelo MEC e às características e especificidades de Brasília e 

região; 

 desenvolver projetos e programas de iniciação científica e de extensão 

com a participação dos estudantes e a supervisão docente; 

 avaliar periodicamente as condições de ensino dos cursos e 

programas, a partir de indicadores fixados pela própria Faculdade e 

tendo presente os indicadores utilizados pelo MEC, no SINAES; 

 desenvolver  estudos  para  a  implantação  gradativa  da  educação  a 

distância (EAD), com a utilização de vinte por cento da carga horária 

de cada curso, de acordo com as normas expedidas pelo MEC. 

Metas: 
 

 extender, até o final de 2017, planos de incentivo e apoio à extensão, 

para atender a, no mínimo, cinco por cento da comunidade estudantil, 

com a participação de pelo menos doze por cento do corpo docente; 

 implantar,  até  o final  de  2017, o  programa  de  bolsas  de  iniciação 

científica,  para  atender  a  pelo  menos  dez  por  cento  dos  alunos 

participantes dos projetos de iniciação científica; 
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 instalar, até o final de 2017, o Núcleo de Tecnologias Educacionais 

(NTE),  para  estudar  a  viabilidade  de  implantação  da  educação  a 

distância em disciplinas isoladas ou em cursos superiores 

(sequenciais,  de tecnologia, de graduação ou de pós-graduação) e 

para dar suporte às metodologias de ensino, incluindo a oferta de 20% 

das  disciplinas  dos  cursos  na  modalidade  semipresencial,  após  o 

reconhecimento dos cursos de graduação; 

 instalar as coordenadorias de cursos imediatamente após a publicação 

do ato de autorização de cada curso, os respectivos Núcleo Docente 

Estruturante e os conselhos de curso. 

 

2.3.4. PARA A INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

Objetivos: 
 

 assegurar à comunidade acadêmica infra-estrutura física e acadêmica 

adequada às  finalidades da educação superior e, em particular, aos 

cursos e programas a serem desenvolvidos; 

 promover  a  manutenção  e  conservação  da  infra-estrutura  física  e 

tecnológica,  em condições ideais, de modo a oferecer à comunidade 

acadêmica ambiente propício ao estudo e à convivência comunitária; 

 assegurar prioridades na integração da pessoa portadora de 

deficiências físicas, garantindo-lhe o acesso autônomo, o ingresso e 

permanência em todos os serviços e instalações da FACULDADE; 

 assegurar espaço adequado  em todas as serventias, especialmente, 

em relação às salas de aula (mínimo de um metro quadrado por aluno) 

e aos laboratórios (mínimo de um metro quadrado e meio por aluno). 

Metas: 
 

 instalar, progressivamente, de acordo com os cronogramas de 

implantação  das  atividades  de  ensino,  a  infra-estrutura  física  e 

acadêmica para os cursos projetados; 

 realizar, até o final de 2008, as edificações,  instalações e laboratórios 

necessários ao funcionamento das disciplinas e atividades 

programadas para o período deste PDI. 
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2.3.5. PARA OS ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
 

A FACULDADE  PROCESSUS,  mediante  prévia  aprovação  de  sua  entidade 

mantenedora, pretende operacionalizar o orçamento quinqüenal que integra este 

PDI, com os seguintes objetivos e metas. 

 
 

Objetivos: 
 

 Proporcionar, aos dirigentes e coordenadores de cursos, planejamento 

orçamentário anual, sujeito à revisão, destinado a oferecer sustentação 

e equilíbrio para o exercício das funções de ensino, práticas 

investigativas e extensão; 

 identificar e racionalizar custos para empregar os resultados financeiros 

positivos na melhoria contínua das funções acadêmico-administrativas; 

 identificar fontes alternativas de receita ou de fomento para a iniciação 

científica, a pesquisa e a extensão. 

Metas: 
 

 aprovar o orçamento operativo anual, a partir do orçamento quinqüenal 

que integra  este PDI, até o final da segunda quinzena de dezembro, 

tendo  presente  os   cronogramas  de  implementação  de  cursos  e 

programas; 

 acompanhar, mês a mês, o desempenho orçamentário e financeiro da 

Faculdade, para a correção de rumos,  a suplementação de verbas e 

ampliação, sempre que  possível, dos investimentos na melhoria do 

ensino. 

 
 

2.4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 
 

 
 

A FACULDADE PROCESSUS, com sede em Brasília, DF, e área de atuação 

no Distrito Federal, é uma instituição particular de educação superior, mantida pela 

ASSOCIAÇÃO  EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA – AETB, 

pessoa jurídica de direito  privado, com sede e foro na cidade de Brasília (DF), 

registrado na forma da lei. 

A FACULDADE PROCESSUS integra o Sistema Federal de Ensino. 
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2.4.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 
 

 
 

O Regimento da FACULDADE PROCESSUS foi aprovado pela Portaria MEC 

nº 148/2006. Tendo em vista o tempo decorrido entre a apresentação do regimento, 

no processo de credenciamento da faculdade, em 2002, e o efetivo credenciamento, 

em janeiro de 2006, a peça regimental foi reformulada. 

O  Regimento  proposto  em  processo  à  parte  prevê  que  a  Faculdade  é 

administrada por órgãos colegiados e executivos. 

São órgãos colegiados: Conselho Superior (COSUP) e Colegiados de Cursos. 

São órgãos executivos: a Diretoria e as Coordenadorias de Cursos. 

O  Curso  é  a  unidade  básica  da  Faculdade  para  todos  os  efeitos  de 

organização  administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores 

das disciplinas que compõem o currículo do mesmo, pelos alunos nelas 

matriculados, e pelo pessoal técnico-administrativo, nele lotado. 
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2.4.1.1. DOS ÓRGÃOS E DO SEU FUNCIONAMENTO 
 

 

São órgãos da Faculdade: 

 Conselho Superior (COSUP); 

 Diretoria; 

 Colegiado de Curso; e 

 Coordenadoria de Curso. 

Ao Conselho Superior e aos Colegiados de Curso aplicam-se as seguintes 

normas gerais: 

 o Conselho Superior funciona com a presença da maioria absoluta de 

seus   membros  e  decide  com  maioria  simples,  salvo  nos  casos 

previstos no Regimento; 

 o  presidente  do  Colegiado,  além  de  seu  voto,  tem,  nos  casos  de 

empate, o voto de qualidade; 

 as reuniões que não se realizem em datas pré-fixadas no calendário 

acadêmico são convocadas com antecedência mínima de quarenta e 

oito horas, salvo em  caso de urgência, constando da convocação a 

pauta dos assuntos; 

 as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer 

número; 

 das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na 

seguinte; 

 é  obrigatório  e  tem  preferência  sobre  qualquer  outra  atividade  o 

comparecimento dos membros às reuniões dos colegiados. 

São adotadas as seguintes normas nas votações: 

 nas decisões atinentes a pessoas, a votação é sempre secreta; 

 nos demais casos,  a votação é simbólica, podendo,  mediante 

requerimento aprovado, ser normal ou secreta; 

 não é admitido o voto por procuração; 

 o membro de colegiado que acumule cargo ou função tem direito a 

apenas um voto. 

As decisões do Conselho Superior podem, conforme a natureza, assumir a 

forma de  resoluções, deliberações,  portarias  ou  instruções normativas,  a serem 

baixadas pelo Diretor. 

O  Conselho  Superior  reúne-se,  ordinariamente,  duas  vezes  em  cada 

semestre, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou a requerimento 

de dois terços dos respectivos membros, com pauta definida. 
 

 

2.4.1.2. DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

A) DO CONSELHO SUPERIOR 

O Conselho Superior (COSUP), órgão deliberativo e normativo da Faculdade, 

é constituído pelos seguintes membros: 

 Diretor, seu presidente nato; 
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 dois representantes dos Coordenadores de Curso; 

 dois representantes do corpo docente; 

 um representante do corpo discente; e 

 dois representantes da Mantenedora, por ela indicado; 
 
 

 
Compete ao Conselho Superior: 

 deliberar  sobre  o  projeto   pedagógico-institucional  e  o  plano  de 

desenvolvimento da Faculdade; 

 regulamentar  o  funcionamento  dos  cursos  e  programas  de  nível 

superior; 

 deliberar  sobre  a  criação,  organização  e  extinção  de  cursos  e 

programadas de nível superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida 

a legislação vigente; 

 autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da 

legislação pertinente; 

 fixar  os  currículos  dos  seus  cursos  e  programas,  observadas  as 

diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo MEC; 

 regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, 

trabalhos monográficos de graduação e atividades complementares; 

 deliberar  sobre  normas  ou  instruções  para  avaliação  institucional  e 

pedagógica da Faculdade e de suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos 

de graduação e em outros cursos; 

 regulamentar as atividades de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento 

da extensão  e  deliberar sobre projetos e programas que lhe forem 

submetidos pelo Diretor; 

 fixar normas complementares ao Regimento, relativas ao ingresso do 

aluno, ao seu desenvolvimento e diplomação,  transferências, 

trancamento  de  matrículas,   matrícula  de  graduados,  avaliação  da 

aprendizagem, aproveitamento de estudos e de conhecimentos 

adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho,  aceleração 

de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e regime 

especial, além de normas e procedimentos para o ensino de graduação 

e  pós-graduação,  pesquisa  e  a  extensão  e  o  registro  e  controle 

acadêmico; 

 elaborar e reformar o seu  regimento, em consonância com as normas 

gerais atinentes; 

 regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade; 

 emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias 

que lhe forem submetidos pelo Diretor; 

 aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade; 

 decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 
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 deliberar sobre o relatório anual da Diretoria; 

 aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade; 

 decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

 exercer  as  demais  atribuições  que  lhe  sejam  previstas  em  lei,  no 

Regimento e demais normas aplicáveis. 
 

 

B) DO COLEGIADO DE CURSO 
 

 
 

O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

 o Coordenador do Curso, que o preside; 

 cinco representantes do corpo docente do curso, sendo três escolhidos 

pelo Diretor e  dois pelos seus pares, indicados em lista tríplice, com 

mandato de um ano, podendo haver recondução; 

 um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro 

Acadêmico   do   Curso,  com  mandato  de  um  ano,  sem  direito  à 

recondução. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

 deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo COSUP; 

 deliberar sobre os programas e planos de ensino das  disciplinas; 

 emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que 

lhe forem apresentados, para decisão final do COSUP; 

 pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento e adaptação de 

estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

 opinar, quando consultado,  sobre admissão, promoção e afastamento 

de seu pessoal docente; 

 aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado 

pelo Coordenador; 

 promover a avaliação periódica do curso; e 

 exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 
 

 

2.4.1.3. DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

 
A Diretoria, integrada pelo Diretor Geral, pelo Diretor Administrativo, Diretor 

Financeiro e pelo Diretor Acadêmico, é o órgão executivo superior de planejamento 

e gestão de todas as atividades da Faculdade. 

A Diretoria é integrada, ainda, pelos seguintes órgãos, além de outros que 

forem criados na forma do Regimento: 

 Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

 Secretaria Acadêmica; 

 Biblioteca; 

 Núcleo de Apoio ao Estudante; 
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 Núcleo de Apoio Docente; 

O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato de dois anos, 

podendo  haver  recondução,  sendo  substituído,  em  suas  faltas  e  impedimentos 

eventuais, pelo professor que designar. 

São atribuições do Diretor: 

 superintender todas as funções e serviços da Faculdade; 

 representar a Faculdade perante as autoridades e as instituições de 

ensino; 

 propor a criação de cursos e programas e as vagas respectivas, assim 

como linhas ou projetos de pesquisa ou programa de extensão; 

 decidir, em grau de recurso, sobre os pedidos de matrícula, 

trancamento de matrícula e transferência, aproveitamento de estudos e 

similares; 

 promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões do COSUP; 

 elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação do 

COSUP; 

 elaborar a proposta orçamentária; 

 elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo 

ao órgão federal competente, depois de apreciado pelo COSUP; 

 conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados escolares; 

 zelar  pela  manutenção  da  ordem  e  da  disciplina,  no  âmbito  da 

Faculdade, respondendo por abuso ou omissão; 

 propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e 

técnico-administrativo; 

 promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de 

cursos, assim  como as relativas à renovação do credenciamento da 

Faculdade; 

 designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como 

os ocupantes de cargos ou funções de direção, chefia, coordenadoria, 

assessoramento ou consultoria; 

 deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam 

responsabilidade da Faculdade; 

 cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento e demais normas 

pertinentes; 

 homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados; 

 estabelecer normas   complementares ao  Regimento,  para o 

funcionamento dos setores acadêmico, técnico e de apoio 

administrativo; 

 fixar o regulamento dos setores que integram a Diretoria; 

 resolver os casos omissos no Regimento, ad referendum do COSUP; 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento; e 

 delegar competência, sem prejuízo da sua responsabilidade. 
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O Coordenador de Curso e o seu substituto eventual são designados pelo 

Diretor, com titulação adequada às suas funções. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a 

junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

 acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho  e  a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal 

técnico-administrativo sob sua supervisão; 

 apresentar,  semestralmente,  ao  Colegiado  de  Curso  e  à  Diretoria, 

relatório das atividades da Coordenadoria; 

 sugerir  a  contratação  ou  dispensa  do  pessoal  docente,  técnico- 

administrativo e monitores; 

 encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo  Diretor , os relatórios e informações sobre avaliações e 

freqüência de alunos; 

 promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim  como dos alunos e do pessoal docente e não-docente 

nele lotado; 

 propor  ou  encaminhar  proposta,  na  forma  do  Regimento,  para  a 

criação  de  cursos  e  o  desenvolvimento  de  projetos  de  pesquisa  e 

programas  de  extensão  ou  eventos  extracurriculares,  culturais  ou 

desportivos; 

 distribuir  encargos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  entre  seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

 decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

 delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 
 

 

A coordenação dos cursos sequenciais, de tecnologia  e de pós-graduação é 

exercida pela  Coordenadoria de Curso que contiver maior número de disciplinas 

oferecidas à uma integralização.. 

O Diretor pode designar coordenador específico para cursos seqüenciais, de 

tecnologia ou de pós-graduação, segundo a natureza ou complexidade de cada um. 

Ao COSUP compete expedir normas complementares para a organização e o 

funcionamento da Coordenadoria de Curso e sua articulação com os demais órgãos 

da Faculdade. 
 

 
 
 
 
 

2.4.2.   AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 
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A mantenedora é responsável pela FACULDADE  PROCESSUS, perante as 

autoridades  públicas  e  o  público  em  geral,  incumbimdo-lhe  tomar  as  medidas 

necessárias  ao  seu  bom   funcionamento,  respeitados  os  limites  da  Lei  e  do 

Regimento, a liberdade acadêmica dos  corpos docente e discente, a autoridade 

própria  de  seus  órgãos  deliberativos  e  executivos  e  a  sua  autonomia  didático- 

científica. 

Compete à mantenedora promover adequadas condições de funcionamento 

da  FACULDADE  PROCESSUS,  colocando-lhe  à  disposição  os  bens  imóveis  e 

móveis necessários  e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos 

financeiros. 

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial 

da FACULDADE PROCESSUS, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à 

Faculdade. 

Dependem de aprovação da Mantenedora: 

  o orçamento anual da Faculdade, assim como sua alteração; 

  a assinatura de convênios, contratos ou acordos; 

  as  decisões  dos  órgãos  colegiados  ou  executivos  que  importem  em 

alteração de despesa ou de receita; 

  a  admissão,  promoção,  premiação,  punição  ou  dispensa  dos  recursos 

humanos colocados à disposição da Faculdade; 

  a criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de 

suas vagas iniciais; e 

  alterações regimentais. 

Compete também à Mantenedora designar, na forma do Regimento, o Diretor, 

competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da 

FACULDADE  PROCESSUS. 

 
2.4.3.   RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE E COOPERAÇÃO E 

PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

 
A Diretoria da FACULDADE PROCESSUS, está promovendo, a partir de seu 

credenciamento, contatos com empresas, organizações estatais, órgãos públicos e 

demais  instituições  organizadas  da  sociedade  civil  de  Brasília,  com  vistas  ao 

estabelecimento de convênios para a implantação e desenvolvimento de: 

 estágios curriculares e extracurriculares; 

 iniciação científica, serviços e cursos de extensão; 

 atividades complementares; 

 atividades culturais, sociais, desportivas e científicas; 

 realização de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, para 

interação entre a comunidade acadêmica e comunidade social; 

 bolsas de estudos, de iniciação científica ou de extensão. 

Contatos preliminares já foram realizados, com as empresas e organismos do 

Distrito  Federal  e  Entorno.  Agora,  com  o  credenciamento  da  Faculdade,  esses 

contatos serão retomados para a assinatura dos convênios necessários à efetivação 

das parcerias projetadas. 
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2.4.4.   ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

 
2.4.4.1. CORPO DOCENTE 

 

 

O corpo docente da FACULDADE PROCESSUS é constituído por 

profissionais com titulação acadêmica de doutor, mestre ou especialista. 

Os professores serão selecionados e indicados pela Diretoria da Faculdade e 

contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma 

prevista no Plano de Carreira Docente. 

O processo seletivo para admissão de professores obedecerá aos seguintes 

princípios: 

 além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, assim como experiência 

docente e profissional, relacionados com a disciplina ou curso; 

 constitui requisito básico o diploma de graduação e pós-graduação lato 

sensu,  correspondente  a  curso  que  inclua,  em  nível  não  inferior  de 

complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

São atribuições do professor: 

 participar da elaboração do projeto pedagógico institucional e do projeto 

pedagógico do curso a que esteja ligado; 

 cumprir o projeto pedagógico institucional e o projeto pedagógico do curso 

a que estiver alocado; 

 elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação  do   Conselho  de  Curso,  por  intermédio  da  coordenadoria 

respectiva; 

 orientar,  dirigir  e  ministrar  o  ensino  de  sua  disciplina  ou  atividade, 

cumprindo integralmente o programa e a carga horária; 

 registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

 organizar e aplicar os instrumentos de avaliação contínua da 

aprendizagem  e  julgar  os  resultados  apresentados  pelos  alunos  com 

equilíbrio, bom senso e equidade; 

 fornecer, ao setor competente,  as notas correspondentes aos trabalhos, 

provas e exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos 

fixados pela Diretoria; 

 observar o regime disciplinar da Faculdade; 

 participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer 

e de comissões para as quais for designado; 

 comparecer  às  reuniões  e  solenidades  programadas  pela  Direção  da 

Faculdade e seus órgãos colegiados; 

 responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso 

do material e pela sua conservação; 

 orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 
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TITULAÇÃO QTDE. DOCENTES A SEREM 

CONTRATADOS POR ANO 

TOTAIS 

  

2013 2014 2015 2016 2017 QTDE. % 

      

Doutorado 10 7 6 4 6 33 30,3 

Mestrado 11 1
1 

7 7 9 45 41,3 

Especialização 9 8 5 5 4 31 28,4 

Graduação 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 30 2
6 

18 16 19 109 100 
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 planejar  e  orientar  pesquisas,  iniciação  científica,  extensão,  estudos  e 

publicações; 

 comparecer regularmente ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, 

exceto nas férias regulares de trinta dias; 

 elaborar,  quando  convocado,  questões  para  os  processos  seletivos, 

aplicar as provas e fiscalizar a sua realização; 

 exercer  as  demais  atribuições  que  lhe  forem  previstas  em  lei  e  no 

Regimento. 
 

 

Para atender à expansão dos cursos e programas de educação superior, a 

Faculdade projeta o seguinte quadro de evolução de seu corpo docente, no período 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Sendo, no máximo, 20h em sala de aula. 
(**)  Sendo, no máximo, 75% da carga horária semanal em 

sala de aula. 
 
 

 
REGIME DE 

TRABALHO 

QTDE PROFESSORES A SEREM CONTRATADOS 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL % 

Tempo Integral 10 7 6 4 6 33 30,3 

Tempo Parcial 11 11 7 7 9 45 41,3 

Horista 9 8 5 5 4 31 28,4 

TOTAL 30 26 18 16 19 109 100,0 

 

A política  de  recursos  humanos  da  FACULDADE  PROCESSUS  inclui  os 

Planos de  Capacitação e de Carreira Docentes, transcritos a seguir, na íntegra. 

Estes planos serão implantados progressivamente, de acordo com os cronogramas 

inseridos ao final deste PDI. 
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PLANO DE CARREIRA DOCENTE - PCD 
 

TÍTUL O I 
DA NATUREZA, DOS OBJETIVOS E DA ESTRUTURA 

 
CAPÍTULO I DA 

NATUREZA 
 

Art. 1º  O Plano de Carreira  Docente  da  Faculdade Processus de  Direito 
abrange um  conjunto de princípios, normas e procedimentos, constituindo-se em 
instrumento essencial para a  organização e a valorização do corpo docente da 
instituição. 

Parágrafo único. São usadas neste Plano as seguintes siglas: 
I – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA - 

AETB, entidade mantenedora, responsável juridicamente pelas instituições 
mantidas; 

II – Faculdade Processus, instituição mantida; 
III – PCD – Faculdade Processus– Plano de Carreira Docente da Faculdade 

Processus de Direito; 
IV – COSUP – Conselho Superior; 
V – RE – Regime Especial; 
VI – RTP – Regime de Tempo Parcial; 
VII – RTI – Regime de Tempo Integral; 
VIII – CAD – Comissão de Avaliação Docente; 
IX – PAA – Plano de Atividades Acadêmicas; 
X – RAD – Relatório de Atividades Desenvolvidas; 
XI – RFR – Relatório Final dos Resultados; 
XII – PPI – Projeto Pedagógico Institucional; 
XIII – PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional; 
XIV – PPC – Projeto Pedagógico do Curso; 
XV – PIC-PROCESSUS – Programa de Iniciação Científica; 
XVI – FAD – Ficha de Avaliação Docente. 
Art. 2º As bases legais consideradas para definição do PCD-FACULDADE 

PROCESSUS são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a legislação 
trabalhista  vigente,  o  Regimento  da  Faculdade  e  o  estatuto  da  ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA - AETB. 

Parágrafo único. Para efeito de implantação, o PCD-FACULDADE 
PROCESSUS e suas posteriores alterações dependem da apreciação do COSUP e 
deliberação final da FACULDADE PROCESSUS, observada a legislação em vigor. 

 
CAPÍTULO II DOS 

OBJETIVOS 

 
Art. 3º  São objetivos fundamentais do PCD-FACULDADE PROCESSUS: 
I – estimular e valorizar a qualidade do desempenho acadêmico e científico do 

pessoal docente; 
II – possibilitar condições para promoção e ascensão funcional, visando ao 

crescimento profissional do docente, no exercício de suas atividades; 
III – criar condições de atratividade para absorver candidatos potencialmente 

qualificados para exercer a docência na Faculdade; 
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IV – ampliar as condições de reconhecimento institucional à dedicação e à 
competência dos professores. 

 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOCENTE 
 

Art. 4º A carreira docente da Faculdade é constituída de quatro categorias: 
I – Professor Titular; 
II – Professor Adjunto; 
III – Professor Assistente; 
IV – Auxiliar de Ensino. 
Art. 5º Além das categorias previstas no artigo anterior, a Faculdade pode 

contar com professores visitantes e professores associados. 
§ 1º  São  professores  visitantes  os  docentes  que,  não  mantendo  relação 

empregatícia  com  a  Faculdade  Processus,  assumirem,  por  tempo  determinado, 
encargos de natureza acadêmica ou científica na Faculdade. 

§ 2º São professores associados os docentes que, pertencendo aos quadros 
de  outras  instituições  de  ensino  superior  ou  de  pesquisa,  venham  a  assumir 
encargos temporários e especiais, vinculados ao ensino, à pesquisa ou à extensão, 
mediante convênio interinstitucional ou contrato especial. 

Art. 6º As categorias da carreira docente são distribuídas, para efeito de 
enquadramento e progressão horizontal, conforme a Tabela 1 anexa: 

Art. 7º Os requisitos para acesso e enquadramento nas diversas categorias 
da carreira docente são os seguintes: 

I – Requisitos Gerais: 
a) o docente deve possuir habilidades e competências didáticas, científicas e 

profissionais  para o exercício do magistério superior, bem como outros requisitos 
vinculados à vida acadêmica, constantes do Regimento da Faculdade, deste PCD- 
FACULDADE PROCESSUS e de disposições fixadas pelo COSUP, com 
homologação da FACULDADE PROCESSUS; 

b) o docente deve apresentar o diploma de graduação e os comprovantes dos 
demais títulos acadêmicos, didáticos e profissionais de que for portador, 
relacionados com a disciplina ou componente curricular que venha a ministrar ou 
que  possam   valorizar  as  atividades  de  pesquisa  ou  de  extensão  a  serem 
desenvolvidas; 

II – Requisitos Específicos: 
a)  Auxiliar de Ensino – privativo de graduado, como estímulo à iniciação à 

docência, ou  de  portador de certificado de conclusão de curso de pós- 
graduação lato sensu em nível de especialização, na forma da legislação 
em vigor, com experiência docente inferior a 2 anos. 

b)  Professor Assistente – privativo de portador de certificado de conclusão de 
curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, na forma 
da legislação em vigor e comprovada experiência docente de, no mínimo, 
dois anos; 

c)  Professor Adjunto  – privativo  de  portador de  diploma  de mestrado ou 
doutorado, obtido em programa de pós-graduação stricto sensu na área de 
conhecimento que contemple a disciplina ou componente curricular que 
pretenda  ministrar,  de  acordo  com  as  normas  do  sistema  federal  de 
ensino; 

d)  Professor Titular – privativo de portador de diploma de doutorado, obtido 
em programa de pós-graduação stricto sensu, ou ser portador do título de 
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livre docente, na área de conhecimento que contemple a disciplina ou 
componente curricular que pretenda ministrar, de acordo com as normas 
do sistema federal de ensino. 

 
CAPÍTULO IV 

DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE GESTÃO ACADÊMICA 
 

Art.  8º  Os  integrantes  do  quadro  docente  da  Faculdade  podem  ser 
designados  para o exercício de cargos ou funções de planejamento, gestão ou 
assessoramento acadêmico. 

Art.  9º  O  docente  designado  para  funções  de  direção,  supervisão  ou 
coordenação de cursos e programas ou outras funções de planejamento, gestão ou 
assessoramento da   Faculdade pode continuar a atuar como professor, dedicando, 
no máximo, cinquenta por cento da jornada semanal de trabalho à docência, quando 
se tratar de professor incluído no regime de tempo integral. 

 
CAPÍTULO V 

DOS REGIMES DE TRABALHO 
 

Art. 10. Após habilitado e classificado em processo seletivo, o professor é 
contratado pela FACULDADE PROCESSUS, mediante proposta do Diretor, devendo 
integrar um dos seguintes regimes de trabalho: 

I – Regime Especial (RE); 
II – Regime de Tempo Parcial (RTP); 
III – Regime de Tempo Integral (RTI). 
§ 1º  Em  qualquer  regime  de  trabalho,  o  docente  deve  ser  enquadrado, 

inicialmente, em uma das categorias do quadro docente da Faculdade, considerando 
os requisitos específicos definidos no inciso II do art. 7º, exceto quando o professor 
integrar o quadro suplementar. 

§ 2º O Regime de Tempo Integral será constituído de até 50% do corpo 
docente da Faculdade. 

Art. 11. O valor do salário-aula do RE tem por base a legislação trabalhista 
vigente e, especialmente, a convenção coletiva ou dissídio coletivo de trabalho que 
abrange  a  categoria   econômica  dos  estabelecimentos  particulares  de  ensino 
superior e a categoria profissional dos professores. 

§ 1° O docente contratado em RE não pode ultrapassar a jornada semanal de 
quarenta horas semanais de trabalho. 

§ 2° O docente em RE pode receber, além do salário-aula correspondente à 
categoria e ao nível em que estiver enquadrado, gratificação por hora-atividade, para 
o desempenho de encargos extraclasse. 

Art. 12. O RTP e o RTI têm por base a legislação trabalhista vigente, com as 
seguintes características: 

I – é definido em jornada semanal de trabalho; 
II – a jornada semanal de trabalho no RTI é de quarenta horas, das quais até 

cinquenta por  cento podem ser reservados para estudos, pesquisa, trabalhos de 
extensão, planejamento, gestão, avaliação e orientação e atendimento ao discente; 

III – a jornada semanal de trabalho no RTP é de, pelo menos, doze horas, das 
quais até  vinte  e cinco por cento podem ser reservados para estudos, pesquisa, 
trabalhos de extensão, planejamento, gestão, avaliação e orientação e atendimento 
ao discente; 
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§ 1° A contratação de docentes em RTI ou RTP deve, cumulativamente, 
obedecer aos seguintes requisitos: 

I – ser prioritariamente feita a contratação de profissionais portadores do título 
de doutor ou mestre, obtido em programa reconhecido pelo Ministério da Educação 
ou, quando obtido no exterior, revalidado ou reconhecido por universidade brasileira 
ou, excepcionalmente, na falta dos primeiros, contratar professores com certificado 
de conclusão de cursos de pós-graduação lato  sensu, de acordo com as normas 
vigentes para o sistema federal de ensino; 

II – obedecer ao quadro numérico de docentes, por categoria e regime de 
trabalho, definido pela FACULDADE PROCESSUS, anual ou semestralmente, com 
base em informações da Diretoria. 

§ 2° A contratação deve ser feita mediante termo próprio, pelo prazo máximo 
de noventa  dias, em caráter experimental, findo o qual a Diretoria promoverá a 
avaliação do desempenho do contratado e solicitará, à FACULDADE PROCESSUS, 
a transformação do contrato para prazo  indeterminado ou proporá a dispensa do 
contratado. 

§ 3° A inclusão ou exclusão de professor em RTP ou RTI é da competência 
da FACULDADE PROCESSUS, mediante indicação do Diretor, semestralmente. 

Art. 13. No ato da contratação de professores com a titulação de doutorado e 
mestrado, considerar-se-á a realização pelos mesmos das seguintes atividades: 

I – professor com o título de doutor: 
a) na área de ensino: 
1 –  ministração  de  aulas,  teóricas  ou  práticas,  em  curso  seqüencial,  de 

graduação,   de   pós-graduação  lato  sensu  e  em  programas  de  mestrado  ou 
doutorado; 

2 –  participação  em  atividades  de  supervisão  ou  avaliação  de  estágios 
curriculares, atividades complementares e trabalho de graduação; 

3  –  orientação  de  qualificação  e  defesa  de  trabalho  de  graduação,  de 
especialização, dissertação ou de tese em programas mestrado e doutorado; 

4 – participação em bancas de seleção de monitores, candidatos à iniciação 
científica ou a programas de extensão; 

5 – orientação de mestrandos e de doutorandos; 
6 –  orientação  a  estagiários  ou  a  discentes  para  o  desenvolvimento  de 

Atividades Complementares; 
b) nas áreas de pesquisa e extensão: 
1 –  coordenação  ou  participação  em  núcleos  de  estudos,  pesquisas  ou 

extensão; 
2 –  desenvolvimento  de,  pelo  menos,  uma  pesquisa  ou  um  projeto  de 

extensão aprovado pela Diretoria; 
3 –  produção, no mínimo, de  dois artigos  científicos, por semestre, para 

publicação em revistas indexadas nacionais ou internacionais; 
4 – desenvolvimento de grupos específicos de pesquisa ou de extensão, no 

âmbito da Faculdade; 
5 – desenvolvimento de consultoria ou prestação de serviços em atividades 

externas ou internas da Faculdade; 
6 – orientação a discentes em projetos de iniciação científica ou extensão; 
II – professor com o título de mestre: 
a) na área de ensino: 
1 –  ministração  de  aulas,  teóricas  ou  práticas,  em  curso  seqüencial,  de 

graduação e de pós-graduação lato sensu; 
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2 – orientação de, pelo menos, cinco alunos em atividades de trabalho de 
graduação ou similar; 

3 – participação em bancas de avaliação de trabalho de graduação ou similar 
e na pós-graduação lato sensu; 

4 – participação em bancas de seleção de monitores, candidatos à iniciação 
científica ou a programas de extensão; 

5 –  orientação  a  estagiários  ou  a  discentes  para  o  desenvolvimento  de 
Atividades Complementares; 

b) nas áreas de pesquisa e extensão: 
1  –  participação  nas  atividades  dos  núcleos  de  estudos,  pesquisas  e 

extensão; 
2 –  desenvolvimento,  pelo  menos,  de  uma  pesquisa  ou  um  projeto  de 

extensão aprovado pela Diretoria; 
3 – coordenação ou desenvolvimento de programas de extensão e 

elaboração de projetos de extensão a serem desenvolvidos na Faculdade; 
4 – desenvolvimento de consultoria em atividades externas ou internas da 

Faculdade; 
5  –  coordenação  do  NPJ,  escritórios,  laboratórios  e  outros  setores  da 

Faculdade, no campo da prestação de serviços; 
6 –  produção, no mínimo, de  dois artigos  científicos, por semestre, para 

publicação em revista indexada nacionais e/ou internacionais; 
7 – orientação a discentes em projetos de iniciação científica ou extensão. 
Art. 14.  Os  docentes  contratados  em  RTP  ou  RTI  devem  apresentar  à 

supervisão  ou  coordenação da sua área de atuação, semestralmente, no prazo 
estipulado pela Diretoria,  Plano de Atividades Acadêmicas (PAA) para o período 
seguinte e Relatório de Atividades Desenvolvidas (RAD) no período que se encerra, 
contemplando o que dispõe o artigo anterior. 

Art. 15. Poderão ingressar no RTP ou RTI os professores com titulação de 
doutor, mestre ou especialista, em caráter excepcional, após aprovação do Diretor, 
que já desenvolvem ou que pretendem desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
ou de extensão. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA SALARIAL 
 

Art. 16.  A  estrutura  salarial  deste  PCD  -  FACULDADE  PROCESSUS  é 
composta de Tabela de Referência – Tabela 2, anexa, contemplando os percentuais 
de progressão da remuneração por categoria e níveis dos docentes. 

Parágrafo único. O valor do salário-aula e do salário-atividade tem por base a 
legislação trabalhista vigente e a convenção coletiva, acordo ou dissídio coletivo de 
trabalho que abrange a categoria econômica dos estabelecimentos particulares de 
ensino e a categoria profissional dos professores. 

Art. 17. As bases de cálculo para remuneração do docente em RE são as 
especificadas na convenção, acordo ou dissídio trabalhista, na forma da lei. 

Art. 18. A estrutura salarial do presente PCD - FACULDADE PROCESSUS 
pode ser alterada pela FACULDADE PROCESSUS sempre que houver necessidade 
de adequação à política  salarial da categoria ou às tendências do mercado de 
trabalho. 
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TÍTULO II 
DO ACESSO E DA PROGRESSÃO 

 
CAPÍTULO I 

DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 19. O processo seletivo para admissão de professor à carreira docente da 

Faculdade, de caráter consultivo, é fixado em ato do Diretor, após aprovação da 

FACULDADE PROCESSUS, e no edital respectivo. 

Parágrafo único. Observado o resultado do processo seletivo, a contratação do 

professor é proposta pelo Diretor a FACULDADE PROCESSUS, havendo vaga. 
 

CAPÍTULO II 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 
Art. 20. A progressão funcional dos docentes far-se-á vertical e 

horizontalmente, seja em que regime houver sido admitido. 
§ 1°  A  progressão  vertical  propicia  ao  docente  o  acesso  às  categorias 

superiores  àquela  em  que  esteja  enquadrado  na  carreira  docente,  desde  que 
cumpridos  os  requisitos   previstos  neste  PCD  -  FACULDADE  PROCESSUS, 
especialmente, os constantes no disposto no inciso II do art. 7º. 

§ 2° A progressão vertical será, sempre, no nível inicial da carreira pretendida, 
ocorrendo da categoria de Professor Assistente para a de Professor Adjunto e desta 
para a de Professor Titular. 

§ 3° A progressão horizontal é aquela que propicia ao docente o acesso aos 
níveis  da  carreira  docente  na  qual  o  mesmo  estiver  enquadrado  e  resulta  de 
avaliação efetuada pela Comissão de Avaliação Docente (CAD). 

§ 4º  A  progressão  horizontal  ocorre  a  cada  cinco  anos  ininterruptos  de 
trabalho, denominado, para fins de avaliação, de período de referência, contado a 
partir da admissão, do enquadramento ou da última progressão horizontal. 

§ 5º A progressão horizontal ocorrerá, alternadamente, observando critérios 
de mérito e  antiguidade, na forma prevista neste Plano, de modo que o docente 
promovido  por  critério  de  antiguidade  numa  ocasião  somente  poderá  sê-lo  na 
ocasião seguinte por critério de mérito, sempre observado o prazo estabelecido no 
parágrafo anterior. 

§ 6º A solicitação de avaliação deve ser formulada pelo docente no período de 
primeiro de fevereiro a trinta e um de março. 

§ 7º O docente que iniciou suas atividades após o período de avaliação 
somente pode  solicitar sua avaliação no ano subsequente ao de sua admissão, 
enquadramento ou última progressão horizontal e dentro do prazo estipulado no 
parágrafo anterior. 

Art. 21. A CAD tem a seguinte composição: 
I – Diretor, que a preside; 
II – dois representantes dos coordenadores de cursos; 
III – um representante do corpo docente. 
Parágrafo único. O representante de qualquer das categorias tem mandato de 

um ano, podendo ser reconduzido, a ser escolhido e designado pelo Diretor. 
Art. 22. A CAD reúne-se no mês de maio de cada ano, com vistas a examinar 

e avaliar as solicitações dos docentes, visando à progressão horizontal, obedecidos 
os critérios fixados neste PCD - FACULDADE PROCESSUS e às vagas 
estabelecidas pela FACULDADE PROCESSUS. 
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Art. 23. A progressão horizontal por antiguidade será definida levando em 
conta o tempo  efetivo de serviço do docente dentro do respectivo enquadramento 
horizontal. 

Parágrafo único. Em caso de empate de docentes no critério previsto no 
caput, o desempate será efetuado levando em conta o tempo total de efetivo serviço 
prestado à  FACULDADE  PROCESSUS, sendo promovido o docente mais antigo 
neste critério. 

Art. 24. Constituem indicadores para a progressão horizontal dos docentes 
por mérito: 

I – produção científica, técnica, artística e cultural; 
II – desempenho docente; 
III – qualificação acadêmica e profissional; e 
IV – participação em atividades de pesquisa e extensão, de pós-graduação ou 

de gestão. 
§ 1° A produção científica, técnica, artística e cultural compreende o resultado 

da investigação científica, tecnológica e cultural relacionada com a área de formação 
e de exercício profissional do docente, podendo ser individual, em parceria ou em 
equipe, sendo atribuíveis ao docente um máximo de cento e vinte pontos totais na 
forma e condições a seguir especificadas: 

I – produção científica divulgada e publicada por editoras, revistas indexadas 
ou que tenham conselho editorial, considerando os seguintes parâmetros: 

a) quarenta pontos por livro publicado e produzido individualmente; 
b) vinte pontos por livro publicado e produzido em parceria; 
c) vinte pontos por artigo científico publicado em revista estrangeira indexada 

ou capítulo de livro; 
d) dez pontos por artigo científico publicado em revista nacional indexada, de 

natureza científica, limitado a quatro artigos; 
e) dez pontos por trabalho científico de produção individual apresentado ou 

publicado em  anais de congresso ou plenário ou de reunião científica, limitado a 
quatro trabalhos. 

II – produção técnica, com atribuição máxima de quarenta pontos, 
considerando os seguintes parâmetros: 

a)  quarenta  pontos  por  autoria  individual  de  patente  registrada  no  órgão 
governamental competente; 

b) vinte pontos por autoria de desenvolvimento individual de aplicativos; 
c)  vinte  pontos  por  autoria  individual  e  execução  de  projeto  técnico  e 

desenvolvimento de produtos; 
d) vinte pontos por autoria de cursos ou produção de textos para a educação 

a distância; 
e) dez pontos por autoria de material didático ou instrucional impresso ou 

editado. 
III – produção artístico-cultural relacionada com a área de formação e de 

exercício profissional do docente, com atribuição máxima de trinta pontos, 
obedecidos os seguintes parâmetros: 

a) trinta pontos para mostra individual; 
b) vinte pontos por participação em exposição coletiva com, no mínimo, cinco 

obras;  
c)  dez  pontos,  limitado  ao  máximo  de  vinte  pontos,  por  curadoria  de 

exposições; 
d) quinze pontos por produção de programas de rádio, televisão ou cinema; 
e) quinze pontos por direção de espetáculos e produções cênicas e musicais. 
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§ 2° O desempenho docente, cuja avaliação é de responsabilidade da CAD, 
corresponde  ao total máximo de cento  e  vinte  pontos, atribuíveis  em  razão do 
atendimento aos seguintes requisitos: 

I – pontualidade e assiduidade, cabendo ao setor responsável pela apuração 
da freqüência mensal a disponibilização da informação referente a cada docente à 
CAD, tendo em vista os  seguintes percentuais de presença às aulas e demais 
atividades docentes programadas: 

a) dez pontos àquele que apresentar índice de presença entre 96% e 98%; 
b) quinze pontos àquele que apresentar índice de presença acima de 98%. 

II  –  participação  nas  reuniões  dos  órgãos  colegiados  a  que  pertencer, 
competindo ao presidente de cada órgão colegiado a disponibilização dos dados à 
CAD, sendo atribuíveis o máximo de quinze pontos a cada docente, 
independentemente  do  número  de  colegiados  dos  quais  faça  parte,  calculados 
proporcionalmente entre o total de reuniões realizadas por todos os colegiados de 
que seja membro e a sua presença às mesmas. 

III – elaboração e cumprimento do plano de ensino do componente curricular 
de  sua  responsabilidade,  cabendo  ao  colegiado  de  cada  curso  ou  programa  a 
atribuição dos pontos a cada docente e a disponibilização dos dados à CAD, sendo 
atribuíveis, no máximo, vinte pontos, assim distribuídos: 

a) cinco pontos pela elaboração e entrega de todos os planos de ensino no 
prazo estabelecido; 

b)  quinze  pontos  pelo  cumprimento  integral  de  cada  plano,  mediante 
comprovação   no  Relatório  de  Atividades  Docentes  (RAD),  apresentado  pelo 
professor, no mês de dezembro de cada ano. 

IV  –  cumprimento  de  normas  acadêmico-administrativas,  referentes  ao 
desenvolvimento das atividades inerentes ao processo de avaliação do desempenho 
escolar  dos  discentes,  obedecendo  as  disposições  contidas  no  Regimento  da 
Faculdade e em resoluções do COSUP e os prazos estabelecidos no Calendário 
Acadêmico, cabendo ao setor competente o controle do atendimento às mesmas e a 
disponibilização das informações à CAD, atribuindo-se dez pontos, apenas àqueles 
que apresentarem cem por cento de cumprimento. 

§ 3°  A  qualificação  acadêmica  e  profissional  é  avaliada  considerando  a 
participação   do   docente  em  programas  de  educação  continuada,  visando  à 
atualização,  a  ampliação  e  o  aprofundamento  de  conhecimentos  na  área  do 
componente  curricular  sob  sua   responsabilidade,  em  áreas  afins,  em  áreas 
temáticas objeto de sua linha de investigação científica na pesquisa ou na extensão, 
ou na área educacional, resultando na conclusão de cursos com acompanhamento e 
registro de desempenho satisfatório, mediante apresentação de atestado, 
declaração, certificado ou diploma, sendo atribuído, neste indicador, o valor máximo 
de trinta pontos, com a seguinte distribuição: 

I – cinco pontos por cursos de atualização cuja soma do número de horas 
seja de, no mínimo, quarenta e dez pontos para cursos cuja soma do número de 
horas seja de, no mínimo, oitenta; 

II – quinze pontos por curso de aperfeiçoamento com, no mínimo, cento e 
oitenta horas; 

III – vinte pontos por curso de pós-graduação lato sensu, com o mínimo de 

360h;  
IV – vinte e cinco pontos por programa de pós-graduação stricto sensu, em 

nível de mestrado; 
V – trinta pontos por programa de pós-graduação stricto sensu, em nível de 

doutorado; 
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VI – trinta pontos por titulação em pós-doutorado. 
§ 4° À participação em projetos ou programas de pesquisa ou de extensão, 

realizadas no âmbito da Faculdade, é atribuído o total máximo de cinquenta pontos, 
mediante comprovação de conclusão da atividade e apresentação do relatório final 
ao órgão competente, no período da  avaliação docente, obedecidos os seguintes 
critérios de pontuação: 

I – quarenta pontos pela coordenação de programas ou projetos de pesquisa 
ou projeto integrado de pesquisa e extensão e vinte pontos pela mesma atuação em 
programas ou projetos de extensão; 

II  –  vinte  pontos  pela  atuação  como  pesquisador  e  dez  pontos  pela 
participação em projetos de extensão; 

III – dez pontos pelo exercício da função de orientador de alunos, assim 
distribuídos: 

a) cinco pontos pela orientação de, no mínimo, dois alunos no Programa de 
Iniciação Científica (PIC- FACULDADE PROCESSUS); 

b) cinco pontos pela orientação de, no mínimo, dois alunos em atividades 
extensionistas; 

c) cinco pontos pela orientação de, no mínimo, dois alunos na elaboração de 
trabalho de graduação ou similar, em cursos de graduação ou seqüenciais; 

d) cinco pontos por, no mínimo, dois alunos orientados e acompanhados no programa 
de monitoria. 

§ 5° A participação em atividades de pós-graduação leva em conta os critérios 
seguintes, sendo atribuído o total máximo de quarenta pontos: 

I – quinze pontos por disciplina ministrada em programa de pós-graduação 
stricto sensu, limitado a trinta pontos; 

II –  dez  pontos  por  disciplina  ministrada  ou  por  trabalho  de  graduação 
avaliada em curso de pós-graduação lato sensu, limitado a vinte pontos; 

III – dez pontos por participação em cada banca examinadora de defesa de 
dissertação, limitado a vinte pontos; 

IV – quinze pontos por participação em banca examinadora de defesa de 
tese, limitado a trinta pontos; 

V – vinte pontos por aluno orientado na elaboração de dissertação defendida 
e  aprovada,  e  trinta  pontos  por  orientação  de  elaboração  de  tese  defendida  e 
aprovada. 

§ 6° Ao desenvolvimento de atividades de gestão acadêmica no âmbito da 
Faculdade são atribuíveis aos docentes um total máximo de quarenta pontos, assim 
distribuídos: 

I – quarenta pontos pelo exercício das funções de Diretor; 
II – vinte pontos pelo exercício das funções de executivas; 
III – dez pontos pelo exercício das funções de supervisor ou coordenador de 

programa de pós-graduação stricto sensu ou de cursos de graduação, sequenciais e 
de projetos ou programas de pesquisa e de extensão; 

IV – dez pontos pelo exercício das funções de direção, chefia e 
assessoramento de setores, núcleos ou órgãos assemelhados; 

V –  cinco  pontos  pelo  exercício  das  funções  de  coordenador-adjunto  de 
cursos e programas de educação superior. 

§ 7° Na hipótese em que a produção científica, técnica, artística e/ou cultural 
seja  realizada  em  parceria,  o  quantitativo  de  pontos  atribuíveis  será  dividido 
igualmente  entre  os  parceiros,  salvo  nos  casos  em  que  se  exige  a  produção 
individual. 
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§ 8° O total máximo de pontos a ser obtido na avaliação docente, em todos os 
indicadores descritos neste artigo, corresponde a quatrocentos pontos, por período 
trienal de avaliação. 

Art. 25. Para registro e totalização dos pontos obtidos, a CAD utiliza a Ficha 
de  Avaliação  Docente  (FAD),  aprovada  pela  Diretoria,  atendidos  os  aspectos 
descritos nos itens referidos nos parágrafos do artigo anterior. 

Art. 26.  Será  beneficiado  com  progressão  horizontal  o  docente  que,  em 
relação ao total máximo dos pontos possíveis de serem obtidos, após cinco anos da 
progressão anterior e na categoria a qual pertence, atinja os percentuais mínimos, 
apurados pela CAD, de: 

I – na categoria de Professor Assistente: duzentos pontos; 
II – na categoria de Professor Adjunto: duzentos e oitenta pontos; 
III – na categoria de Professor Titular: trezentos e vinte pontos. 
Parágrafo  único.  O  docente  contratado  que  obtiver  o  número  de  pontos 

estabelecido  no caput deste artigo, de acordo com a categoria funcional à qual 
pertença,  terá  sua   remuneração  reajustada  no  percentual  correspondente  à 
mudança de nível. 

Art.  27.  O  docente  que,  para  atender  interesses  institucionais,  estiver 
exercendo exclusivamente funções de planejamento e gestão acadêmica, é avaliado 
pela CAD, em substituição à avaliação prevista no inciso II do art. 27, nos aspectos 
de organização, planejamento, acompanhamento, avaliação e controle dos 
processos  acadêmico-administrativos  sob  sua  responsabilidade,  respeitados  os 
demais indicadores estabelecidos neste PCD - FACULDADE PROCESSUS. 

Parágrafo único. Cabe à CAD fixar os pontos a serem avaliados em cada uma 
das funções administrativas, num total máximo de sessenta pontos. 

Art. 28. A cada três anos de efetivo e ininterrupto exercício, a partir da última 
progressão  horizontal,  o  docente  pode  encaminhar  ao  seu  superior  hierárquico 
imediato requerimento solicitando progressão horizontal, instruindo o pedido com os 
documentos comprobatórios, de acordo com os indicadores explicitados no art. 27, 
combinado com o art. 26 deste PCD - FACULDADE PROCESSUS . 

Parágrafo  único.  Cabe  ao  superior  imediato  encaminhar  ao  Diretor  o 
requerimento previsto no caput, com as informações definidas pela CAD. 

Art. 29. As decisões da CAD são encaminhadas pelo Diretor, seu presidente, 
a  FACULDADE PROCESSUS para a  efetivação  das ações, no seu âmbito,  na 
qualidade de entidade empregadora. 

 
TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 30. É facultado ao docente requerer junto à Diretoria a suspensão do 
contrato de trabalho para tratar de interesse particular, por prazo determinado, cuja 
decisão é condicionada aos interesses institucionais, mediante proposição do Diretor 
a FACULDADE PROCESSUS. 

Art. 31. O afastamento de docente para frequentar curso ou programa de pós- 
graduação é regulamentado em resolução específica do COSUP. 

Art. 32. O regime disciplinar do corpo docente é definido no Regimento da 
Faculdade, que também contempla seus deveres e responsabilidades. 

Art.  33.  Para  a  implantação  deste  PCD  -  FACULDADE  PROCESSUS 
competem à CAD as seguintes responsabilidades: 

I – propor o enquadramento de docentes nas categorias e níveis da carreira 
nos níveis da estrutura salarial, nos casos em que se faça necessário; 
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II  –  zelar  pelo  cumprimento  dos  princípios,  normas  e  procedimentos 
estabelecidos neste PCD - FACULDADE PROCESSUS; 

III  –  analisar  e  propor  providências  para  resolução  de  eventuais  casos 
omissos; 

IV – apresentar propostas para posteriores alterações do PCD - FACULDADE 
PROCESSUS, visando ao seu aperfeiçoamento. 

Art. 34. O enquadramento de professor na carreira docente, na estrutura 
salarial, bem  como a designação e a dispensa de docente para o exercício de 
funções  gerenciais  e  de   assessoria  na  Faculdade,  nos  termos  e  condições 
estabelecidas neste PCD - FACULDADE PROCESSUS, são formalizadas mediante 
ato do Diretor e executadas operacionalmente por este. 

Art. 35. O pedido de reconsideração ou recurso a respeito de decisão da CAD 
deve  ser  apresentado  ao  Diretor,  com  recurso,  em  instância  final,  na  esfera 
administrativa, no prazo máximo de dez dias após o conhecimento da decisão pelo 
interessado. 

Parágrafo único. O COSUP tem o prazo máximo de trinta dias para deliberar 
a  respeito   do   contido  no  caput,  nos  termos  do  estatuto  da  ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA - AETB. 

Art. 36. As vagas, por categoria docente, para efeito de contratação inicial ou 
progressão funcional, horizontal ou vertical são fixadas, anualmente, pela 
FACULDADE PROCESSUS. 

Art. 37. A implantação deste PCD será gradual, a partir de agosto de 2010, 
conforme plano semestral aprovado pela FACULDADE PROCESSUS. 

Parágrafo único. Aos profissionais admitidos em RTI, além das atividades 
docentes em  classe, serão alocadas as seguintes funções docentes extraclasse, 
conforme plano semestral, aprovado pela Diretoria e homologado pela FACULDADE 
PROCESSUS: 

I – orientação de trabalho de graduação; 
II – orientação para o ENADE; 
III – participação na elaboração do Projeto Pedagógico de Curso e em Núcleo 

Docente Estruturante (NDE); 
IV – participação em bancas examinadoras ou de processo seletivo docente; 
V – orientação de estagiários; 
VI – orientação de atividades complementares; 
VII – participação em conselhos superiores e de cursos e em comissões 

especiais, como as de Ética, Biossegurança, Ética em Pesquisa; 
VIII – gestão de serviço ou órgãos acadêmico-administrativos; 
IX –  participação  em  projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  e  orientação 

discente em projetos de iniciação científica; 
X – outras atividades determinadas pela Diretoria. 
Art. 38. Este PCD pode ser revisto ou alterado por decisão da FACULDADE 

PROCESSUS. 
Art.  39. Os professores que, na data de aprovação deste PCD, integram o 

corpo docente da Faculdade passam a compor o Quadro Suplementar ( QS ), cujos 
cargos serão extintos,  progressivamente, à proporção que se vagarem, conforme 
enquadramento estabelecido pela Processus, mediante proposta do Diretor. 

Parágrafo único. Os integrantes do QS podem optar pelo enquadramento 
neste PCD, a qualquer tempo, de acordo com as normas editadas pela Faculdade 
Processus. 

Art. 40. Os casos omissos são dirimidos pelo Diretor e devem ser submetidos 
à homologação da FACULDADE PROCESSUS. 
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ANEXOS 

 
TABELA 1 
TABELA DE PROGRESSÃO HORIZONTAL 

CATEGORIA PROGRESSÃO HORIZONTAL 
AUXILIAR  DE ENSINO ÚNICO 
PROFESSOR TITULAR I II III IV V VI VII VIII IX X 
PROFESSOR ADJUNTO I II III IV V VI VII VIII IX X 
PROFESSOR 
ASSISTENTE 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

TABELA 2 
TABELA DE REFERÊNCIA PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

CATEGORIA PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

AUX. ENSINO ÚNICO 
PROF. TITULAR           

ÍNDICE 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,0 
9 

PROF. ADJUNTO           
ÍNDICE 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,0 

9 
PROF. 
ASSISTENTE 

          

ÍNDICE 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,0 
9 

 

 
 

TABELA 3 
VALOR INICIAL DA HORA-AULA E DA HORA-ATIVIDADE 

CATEGORIA VALOR UNITÁRIO – R$ 
HORA-AULA(2) HORA-ATIVIDADE(3) 

AUXILIAR DE ENSINO 25,00 ------- 
PROFESSOR 
ASSISTENTE 

33,00 25,00 

PROFESSOR ADJUNTO 36,30 27,00 
PROFESSOR TITULAR 41,10 29,50 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 
 

CAPÍTULO I DOS 
OBJETIVOS 

 

 

Art. 1º  O  Plano  de  Capacitação  Docente  busca  promover  a  melhoria  da 

qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e gerência da FACULDADE 

PROCESSUS, mantida pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 

TRABALHADORES DE BRASILIA - AETB, ambos com sede em Brasília, DF, por 

meio de cursos  de pós-graduação e de treinamento e atualização profissional, 

voltados para sua comunidade intera e externa, oportunizando a seus professores 

e pessoal técnico e de apoio administrativo  condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

Parágrafo  único. Doravante, PLACAD identifica este Plano de Capacitação 

Docente; Faculdade, a FACULDADE PROCESSUS; e Mantenedora, 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA - AETB. 
 

 

CAPÍTULO II DOS 
MECANISMOS 

 

Art. 2º A Faculdade oferece aos seus professores os seguintes incentivos, além 

dos demais previstos no Regimento e normas internas: 

I -  bolsas  de  estudos  integrais  ou  parciais  para  programas  de  doutorado, 

mestrado, especialização ou aperfeiçoamento; 

II - bolsas de estudos integrais ou parciais a recém-graduados, para os cursos 

de pós-graduação, em nível de especialização (lato sensu), como incentivo para o 

ingresso  na  carreira  de  magistério  da  Faculdade,  tendo  preferência  os  ex- 

monitores; 

III  -  auxílio  financeiro  e  operacional  para  que  os  seus  professores  e 

funcionários participem de congressos, seminários, simpósios e eventos similares 

científicos, educacionais e culturais, em sua área de atuação ou em área afim; 

IV - cursos de treinamento e atualização profissional, com gratuidade integral; 

V - divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente; 

VI - infra-estrutura para que os seus professores imprimam ou editem suas 

produções científicas sob o patrocínio da Faculdade; e, 

VII -  licença,  sem  perda  do  vencimento,  para  participação  em  programas 

externos ou internos de pós-graduação e/ou de treinamento profissionais. 

 
CAPÍTULO III DOS 

REQUISITOS 
 

Art. 3º  Os  professores  da  Faculdade  podem  se  inscrever  no  PLACAD  de 

acordo com os seguintes critérios: 

I - nos programas de doutorado, terão prioridade os que possuem, no mínimo, 

o título de especialista em nível de pós-graduação; 
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II - nos programas de mestrado, terão prioridade os que sejam portadores de 

certificados de cursos de pós-graduação, em níveis de especialização e 

aperfeiçoamento; 

III - nos cursos de especialização, os que possuam a graduação e tenham 

certificado de monitoria; e, 

IV - nos cursos de treinamento ou de atualização profissional, os que estejam 

atuando na  área do curso ou que tenham pretensões de promoção para essa 

área. 

Art. 4º Os programas estarão abertos à comunidade externa, com as seguintes 

prioridades: 

I - candidatos inscritos nos programas de recrutamento e seleção de recursos 

humanos para os quadros da Faculdade; e, 

II - profissionais em atuação na região de influência imediata da Faculdade, 

com preferência para os residentes ou domiciliados no Distrito Federal e Entorno. 

Parágrafo único. A partir do ano em que se formar a primeira turma no ensino 

de graduação da Faculdade, terão prioridade os egressos com certificado de 

monitoria ou em processo de recrutamento e seleção para o quadro docente. 

 
CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO 

 
Art. 5º O PLACAD será gerido por professor designado pela Diretoria, com as 

funções de coordenador. 

Art. 6º Os programas serão previamente aprovados pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, na forma regimental, e serão executados de acordo com a 

proposta aprovada. 

Art. 7º Caberá ao coordenador do PLACAD: 

I - gerir todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos e 

aos seus participantes; 

II - elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas; 

III - submeter à diretoria as propostas de recrutamento, seleção, admissão e 

dispensa  de  fatores  humanos  para  os  programas,  bem  como  alocação  dos 

demais recursos necessários a cada curso ou atividade; 

IV - presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para os 

programas, segundo os critérios estabelecidos neste plano e nas demais normas 

expedidas pelos órgãos próprios da Faculdade; e, 

V - submeter à diretoria os assuntos omissos, para decisão superior. 

Art. 8º O Diretor designará uma comissão, composta por três membros, para 

seleção e inscrição dos candidatos no PLACAD. 

Art. 9º Os colegiados e os órgãos executivos da Faculdade exercerão suas 

atribuições  e  competências  de  acordo  com  o  regimento  e  demais  normas 

aplicáveis, aprovados pelos órgãos competentes, nos casos não regulamentados 

neste Plano. 
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CAPÍTULO V 
DO FINANCIAMENTO 

 
Art.  10.  Os  programas  de  pós-graduação,  graduação  e  de  treinamento 

profissional, incluídos neste PLACAD, serão financiados com recursos 
orçamentários, alocados pela Mantenedora, e por recursos de terceiros, mediante 
convênios e contratos. 

Parágrafo único. Os orçamentos anuais ou plurianuais da Faculdade destinarão 
recursos  suficientes para a execução do PLACAD, nunca inferiores a 1% da 
receita. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 11. A Faculdade anualmente aprovará as ações e metas do PLACAD para 

o ano letivo  seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de 

instituições congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da 

pesquisa no Brasil e no exterior. 

Art. 12.  O  número  de  professores  e  pessoal  técnico-administrativo  a  ser 

beneficiado   por  este  plano  será  levantado  anualmente,  durante  o  terceiro 

trimestre, pela Coordenadoria do Curso, a partir do cronograma anexo a este. 

Art. 13.   Este PLACAD entra em vigor cento e oitenta dias após  o 

credenciamento da Faculdade. 

 
CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E 

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

PROGRAMA ANO/QUANTIDADE(*) TOTAL 

2013  2014  2015 2016 2017 

Mestrado 0 0 1 1 1 3 

Especialização, aperfeiçoamento, 

atualização 

0 2 4 6 6 18 

Graduação 0 1 1 1 1 4 

Treinamento 3 4 5 6 8 26 

Eventos diversos 4 8 10 15 20 57 
(*) Quantidade de professores e/ou pessoal não-docente, por ano, beneficiado com 
os programas de pós-graduação, graduação e treinamento. 

 

 
 

NÚCLEO DE APOIO DOCENTE 
 

O Núcleo de Apoio ao Professor (NAP), a ser implantado em 2008, tem as 

seguintes características principais: 
 

 

Objetivo: 

 proporcionar ao corpo docente apoio didático-pedagógico na elaboração dos 

planos de ensino, na ministração de aulas, na elaboração de provas, testes e 
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exames e ambiente adequado à revisão e ao incremento de suas práticas 

pedagógicas; 

 identificar  e  encaminhar  as  questões  relativas  ao  desempenho  docente, 

especialmente quanto às condições de trabalho, à qualificação e à 

participação no desenvolvimento da instituição, visando à melhor dedicação e 

aos melhores resultados da prática de ensino. 

Ações Permanentes: 

a) Apoio à execução dos projetos pedagógicos dos cursos e da organização das 

ementas das disciplinas: 

 participar dos debates sobre os projetos pedagógicos, juntamente com as 

coordenadorias e os colegiados de curso, mobilizando docentes e 

especialistas renomados, externos à instituição, para realização de grupos de 

estudos sobre organização curricular; 

 apoiar as coordenadorias dos cursos no acompanhamento do desempenho 

docente, especialmente quanto à organização e no planejamento das aulas. 

b) Acompanhamento das condições de trabalho docente: 

 elaborar relatórios periódicos sobre as condições de trabalho docente e suas 

repercussões no processo na aprendizagem; 

 oferecer  sugestões  para   atualização/capacitação   docente,  assim  como 

melhoria da infra-estrutura física e acadêmicas. 

c) Acompanhamento do processo de qualificação docente: 

 estimular a qualificação permanente dos docentes e avaliar os reflexos dessa 

política no desempenho docente, especialmente, em sala de aula; 

 promover seminários, painéis ou eventos similares para atualização didático- 

pedagógica docente e para debates sobre as metodologias de ensino e de 

avaliação adotadas. 

d) Modernização de práticas pedagógicas: 

 organizar palestras e seminários que ordenem e estimulem a produção de 

material  didático  pelos  docentes,  tendo  como  referência  os  programas  e 

projetos pedagógicos dos cursos; 

 difundir  novas  tecnologias  de  apoio  ao  trabalho  docente,  resultando  em 

roteiros  para   a   confecção  de  material  didático  e  estimulando  práticas 

diferenciadas de ensino. 

e) Eventos e atividades culturais de apoio à docência: 

 organizar atividades gerais, abertas, que estimulem a reflexão e ampliem o 

repertório cultural dos docentes da instituição, como sessões de cinema, de 

música de escola, debates, mini-cursos, teatro, leitura, dentre outras; 

 organizar  atividades  dedicadas  à  especialização  de  grupos  docentes,  na 

forma de cursos rápidos de extensão, de forma a ampliar associação de sua 

disciplina com os diferentes aspectos da realidade e das demais disciplinas 

do curso e dos outros cursos e programas da instituição. 
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f) Apoio institucional: 

 difusão das ações da instituição, seus programas e atividades gerais, seu 

PDI, suas atividades de apoio ao ensino (extensão, pós-graduação, pesquisa, 

iniciação científica, monitoria) e suas práticas administrativas; 

 apoiar os docentes em relação às dúvidas ou deficiências enfrentadas no 

processo de aprendizagem, especialmente quanto ao relacionamento com os 

alunos; 

 facilitar o contato entre os docentes, de forma a proporcionar a troca de 

experiências e  a internalização das práticas identificadas como positivas à 

instituição, resultantes da experiência pregressa dos docentes. 

Composição 
O Núcleo de Apoio ao Professor é um órgão de apoio à Diretoria Acadêmica e 

será coordenado por professor designado pelo Diretor. 

Organização 

O NAP terá suas atividades planejadas semestralmente. No fim de cada 

semestre será  submetido ao Diretor o planejamento das atividades do semestre 

seguinte, contendo justificativa, ações, cronograma de atividades, custos e 

resultados esperados. 

Caberá ao Diretor a aprovação institucional do planejamento. Cada atividade 

deverá conduzir a um relatório que será encaminhado ao Diretor Acadêmico. Este, 

por sua vez, definirá o encaminhamento institucional dos resultados descritos. 

Interação Institucional 

As atividades desenvolvidas pelo NAP deverão interagir com as da Comissão 

Própria de  Avaliação (CPA), com as das Coordenadorias de Cursos e dos seus 

respectivos colegiados e  outros setores ou comissões envolvidos no processo de 

capacitação e de carreira docente,  devendo subsidiar as ações institucionais de 

qualificação  permanente  do  processo  de  oferta  de  ensino  e  outras  atividades 

acadêmicas e aquelas referentes à atualização do Projeto Pedagógico-Institucional e 

o Plano de Desenvolvimento. 

 
2.4.4.2. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
O  corpo  técnico-administrativo,  constituído  por  todos  os  servidores  não 

docentes,   tem   a  seu  cargo  os  serviços  administrativos  e  técnicos  de  apoio 

necessários ao normal  funcionamento das atividades de gestão e das funções de 

ensino, pesquisa e extensão. 

A Faculdade zelará pela manutenção de padrões de recrutamento e 

condições de trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer 

oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 

Os servidores  não-docentes  são  contratados  sob  o  regime  da  legislação 

trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto, sobre sua categoria funcional,  no 

Regimento, no contrato social da Mantenedora, no Plano de Cargos e Salários e nas 

demais normas expedidas pelos órgãos da administração superior da Faculdade. 

A dimensão do corpo técnico-administrativo foi estimada em razão dos cursos 

e  programas  a  serem implementados  entre  2005  e  2009.  Outras  funções 
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administrativas poderão ser criadas ou extintas, assim como poderão ser 

modificados  os  quantitativos  de  cada  função,  tendo  em  vista  as  avaliações 

periódicas do  PDI e o cumprimento do cronograma de instalação de cada curso 

solicitado. 

Alguns serviços, como os de limpeza e conservação e segurança patrimonial, 

poderão ser terceirizados, assegurando-se, em contrato, o atendimento integral aos 

objetivos e metas deste PDI. 

A seguir, o quadro do pessoal não docente da Faculdade, projetado para o 

período 2008/2012: 
 

 

FUNÇÃO 
CARGO 

ATIVIDADE 

QUANTIDADE SALÁRIO 
MENSAL 
INICIAL 

 

 ANO  
 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL R$ 

Secretário Acadêmico 1 0 0 0 0 1 1.200,00 

Secretário de Curso 1 3 0 0 0 4 800,00 

Bibliotecário 2 0 0 0 0 2 1.200,00 

Assessor Jurídico 1 0 0 0 0 1 2.000,00 

Assessor de Relações Institucionais 1 0 0 0 0 1 1.200,00 

Assistente Financeiro 1 0 0 1 0 2 800,00 

Auxiliar de Secretaria 2 2 1 0 0 5 460,00 

Auxiliar de Biblioteca 3 0 0 0 0 3 600,00 

Auxiliar de tesouraria 2 0 0 0 0 2 580,00 

Técnico em Informática 1 0 1 0 0 2 690,00 

Tesoureiro 1 0 1 0 0 1 1.100,00 

Motorista 1 0 0 0 0 1 600,00 

Telefonista 6 0 0 0 0 6 400,00 

Encarregado de Serviços Gerais 2 0 0 0 0 2 550,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 14 2 4 0 0 20 380,00 

Porteiro 2 0 0 0 0 2 420,00 

Agente de Segurança Patrimonial 0 0 0 0 0 0 480,00 

Vigia 4 0 0 0 0 4 480,00 

Almoxarifado – encarregado 1 0 0 0 0 1 530,00 

 
O  pessoal  não-docente  é  atendido  pelo  Plano  de  Capacitação  Docente 

(PLACAD) e é beneficiado pelo Plano de Cargos e Salários (PCS), que estabelece 

critérios  de  admissão  e  progressão  na  carreira  do  Quadro  do  Pessoal Técnico 

Administrativo (QPTA) da FACULDADE  PROCESSUS. 

O Plano de Cargos e Salários da FACULDADE PROCESSUS tem como 

princípios: 

 acesso ao QPTA mediante seleção, a partir da qualificação requerida para 

o cargo, função ou emprego; 

 valorização profissional mediante promoção de cargo em decorrência de 

avaliação de desempenho individual; 
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 equivalência de remuneração, considerando a função desempenhada, sua 

qualificação, grau ou nível de complexidade e profissionalização; e 

 enquadramento e reclassificação decorrentes das avaliações periódicas de 

desempenho individual. 

Eis o PCS na íntegra: 
 

 
 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
 

Art. 1º O presente Plano de Cargos e Salários disciplina a seleção, o acesso, 
a progressão  funcional, cargos e salários dos integrantes do Quadro de Pessoal 
Técnico-Administrativo da FACULDADE PROCESSUS, cuja entidade mantenedora 
é a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA - AETB. 

Parágrafo único. A FACULDADE PROCESSUS, a ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA – AETB, este Plano e o 
Quadro de  Pessoal Técnico-Administrativo passam a ser identificados, doravante, 
respectivamente, como Faculdade, Mantenedora, PCS e QPTA. 

Art. 2º Este PCS tem como princípios: 
I - acesso ao QPTA mediante seleção, a partir da qualificação requerida para 

o cargo, função ou emprego; 
II - valorização profissional mediante promoção de cargo em decorrência de 

avaliação de desempenho individual; 
III - equivalência de remuneração, considerando a função desempenhada, 

sua qualificação, grau ou nível de complexidade e profissionalização; 
IV - enquadramento e reclassificação decorrentes das avaliações periódicas 

de desempenho individual. 
Art. 3º  O  PCS  está  estruturado  por  cargos  de  acordo  com  a  estrutura 

organizacional da Faculdade. 
Art. 4º Os cargos representam a linha de atividade funcional, segundo a 

respectiva  natureza, grau de responsabilidade, complexidade de funções, e estão 
classificados no Anexo. 

Art.  5º  O  ingresso  no  QPTA  da  Faculdade  será  por  intermédio  de 
recrutamento e seleção, aberto ao público, e de acordo com as normas fixadas no 
processo seletivo, pela Mantenedora. 

Art. 6º A admissão ao QPTA será no cargo, função ou emprego 
correspondente ao nível inicial, observados este PCS e a legislação pertinente. 

Art. 7º A contratação do pessoal técnico-administrativo obedecerá às normas 
da legislação trabalhista. 

Art. 8º Para fins de progressão funcional, os integrantes do QPTA serão 
avaliados  anualmente  por  uma  comissão,  designada  pelo  órgão  executivo  da 
administração superior da Faculdade. 

Art. 9º A progressão funcional no PCS dar-se-á por promoção vertical e por 
promoção horizontal. 

Art. 10. A promoção vertical é  aquela  que  propicia o acesso às classes 
superiores à que se encontra, desde que: 

a)  possua  qualificação  educacional  na  área  específica  em  que  atua  na 
Faculdade, de acordo com a tabela anexa; 

b) possua qualidades pessoais e profissionais, com indicações positivas para 
o exercício de suas atividades, nas avaliações de desempenho individual; 
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c)  possua  experiências  anteriores  merecedoras  de  conceito  positivo  e 
participação em atividades técnico-administrativas. 

Art. 11.  A  promoção  horizontal  é  aquela  que  propicia  o  crescimento  de 
integrante do  QPTA ao longo das diversas categorias da classe na qual estará 
enquadrado. 

Art. 12. As disposições constantes do presente PCS aplicam-se desde logo 
para as reclassificações trienais decorrentes das avaliações. 

Parágrafo único. O enquadramento dos funcionários e as reclassificações 
decorrentes das avaliações trienais obedecerão à seguinte tabela: 

 
NÍVEL 

CLASSES ACESSO II 
3 

ANOS 

III 
6 

ANOS 

IV 
9 

ANOS 

V 
12 

ANOS 

VI 
15 

ANOS 

VII 
18 

ANOS 

VIII 
21 

ANOS 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 
1,05 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 

1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 

1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 

 

Art.  13.  Os  índices  constantes  em  cada  coluna  da  tabela  referida  no 
parágrafo anterior têm como referência o valor do salário mensal inicial, fixado para 
cada cargo, função ou emprego, a partir do nível I (1,00). 

Parágrafo  único.  O  enquadramento,  na  Classe,  dos  cargos,  funções  e 
empregos  é   da  competência  da  Mantenedora,  segundo  as  normas  técnicas 
adotadas. 

Art. 14. A avaliação da formação profissional continuada levará em conta a 
comprovação  da conclusão de cursos, após enquadramento ou última avaliação 
procedida. 

§ 1º. A relevância dos cursos realizados em função da atividade desenvolvida 
e a duração dos mesmos definirão os pontos a serem totalizados na avaliação final. 

§ 2º. A graduação dos pontos, pela relevância e duração dos cursos, 
obedecerá à seguinte tabela: 

 

 
 

N.º DE 
CURSOS 

DURAÇÃO 
(em horas) 

RELEVÂNCIA PONTOS PESO PONTOS 
TOTAIS 

Até 2 
Mais de 2 

30 a 60 
30 a 60 

Relativa 
Significativa 

1 
2 

25 
25 

25 
50 

Até 2 
Mais de 2 

60 a 180 
60 a 180 

Relativa 
Significativa 

2 
4 

25 
25 

50 
100 

Até 2 
Mais de 2 

180 a 360 
180 a 360 

Relativa 
Significativa 

4 
8 

25 
25 

100 
200 

Até 1 
Mais de 1 

> 360 
> 360 

Relativa 
Significativa 

5 
10 

25 
25 

125 
250 
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§ 3º. Os pontos a serem considerados no presente item não poderão ser 
inferiores a cem e não poderão ultrapassar duzentos e cinquenta. 

Art. 15.  A  avaliação  do  desempenho  individual  será  procedida  em  três 
etapas: 

I - pelo responsável do setor onde o funcionário está lotado; 
II - pela Chefia do Núcleo de Recursos Humanos (NRH), que acompanhará o 

desenvolvimento  das  atividades  dos  funcionários,  através  de  uma  política  de 
supervisão; 

III - por comissão designada pelo órgão executivo da administração superior. 
§ 1º. A avaliação será graduada de zero a dez, admitido meio ponto. 
§  2º.  Na  totalização  das  avaliações  previstas  neste  artigo,  o  nível  de 

rendimento  do  funcionário decorrerá da média das avaliações em cada uma das 
etapas. 

§ 3º. Na definição dos pontos totais para cada nível de rendimento serão 
considerados os seguintes graus e pesos: 

 
 

NÍVEL DE RENDIMENTO 
 

FAIXAS 
 

PESOS 
PONTOS 
TOTAIS 

EXCELENTE 
SATISFATÓRIO 
MÉDIO 

9,5 a 10,0 
7,5 a 9,0 
5,0 a 7,0 

30 
30 
30 

285 a 300 
225 a 270 
150 a 210 

 

 
 

§ 4º. Os pontos totais a serem considerados no presente item de avaliação 
não poderão ser inferiores a cento e setenta e não poderão ultrapassar a trezentos. 

§ 5º. Os mecanismos e os instrumentos a serem utilizados na avaliação do 
rendimento  dos funcionários, respeitados as disposições constantes no presente 
PCS, serão fixados pela Mantenedora. 

Art. 16. Para o integrante do QPTA a serão atribuídos pontos por atividades 
desenvolvidas  em funções gerenciais e de assessoria, considerando a seguinte 
tabela: 

 
 

 

F U N Ç Ã O 

TEMPO 
MÍNIMO DE 
EXERCÍCIO 
(EM ANOS) 

 

 

PONTOS 

 

 

PESO 

 
PONTOS 
TOTAIS 

Direção Superior 
Direção Intermediária 
Direção de Unidades 
Básicas 
Assessoria 
Coordenadoria de Núcleo 

4 
4 
4 
4 
4 

10 
8 
4 
4 
4 

15 
15 
15 
15 
15 

150 
120 
60 
60 
60 

 

§ 2º.  Os  pontos  totais  a  serem  atribuídos,  de  acordo  com  a  tabela  do 
parágrafo anterior, não poderão ser inferiores a cem e não poderão ultrapassar a 
cento e cinqüenta. 

Art. 17.  Os  pontos  totais,  atribuídos  em  cada  item  da  avaliação,  serão 
tratados estatisticamente, conforme a seguinte tabela: 
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ITEM 

PONTOS  
MÉDIA 

 
% 

 

MÍNIM 
A 

 
MÁXIMA 

 

MÉDI 
A 

MÍNI 
MOS 

MÁXI 
MOS 

Experiência - 458 175 30 - 137,4 68,70 
Formação 100 250 229 25 25 62,5 43,75 
Profissionalismo 170 300 235 30 51 90,0 70,50 
Rendimento nas 
atividades 
executadas 

100 150 125 15 15 22,5 18,50 

T O T A I S 370 1158 764 100 91 312,4 201,45 
 

Parágrafo único. Excluídas as hipóteses expressamente previstas neste PCS, 
não haverá  arredondamento dos cálculos na definição dos pontos totais ou das 
globalizações. 

Art. 20. A Mantenedora fixará, em dezembro de cada ano, a quantidade de 
cargos e vagas disponíveis para o ano seguinte, com os respectivos salários. 

Art. 21. A progressão funcional ocorrerá trienalmente, a partir de 2011, de 
acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras da Mantenedora. 

Art. 22. O presente PCS será implementado progressivamente, de acordo 
com o cronograma aprovado pela Mantenedora, a partir de agosto de 2010. 

Art. 23. Os atuais ocupantes de cargos, funções ou empregos em exercício na 
Faculdade são alocados em Quadro Suplementar. 

§ 1º Os cargos, funções ou empregos colocados no Quadro Suplementar 
serão extintos à proporção que se vagarem. 

§ 2º Os empregados alocados no Quadro Suplementar poderão migrar para o 
QPTA, mediante requerimento, a ser analisado e decidido pela Mantenedora. 

Art.  24.  Este  PCS  pode  ser  alterado  mediante  aprovação  unânime  da 
Mantenedora e o conseqüente registro no órgão competente. 

 
 

2.4.4.3.   CORPO DISCENTE 

 
A FACULDADE  PROCESSUS implantará, no seu primeiro semestre letivo de 

funcionamento,  o Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE), com os seguintes 

objetivos: 

 proporcionar atendimento e orientação psicopedagógica; 

 supervisionar  e  orientar  as  atividades  complementares  e  os  estágios 

curriculares; 

 orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; 

 oferecer oportunidades de participação em atividades culturais, artísticas e 

sociais; 

 desenvolver articulações com empresas, órgãos públicos e instituições da 

comunidade social para o encaminhamento ao primeiro emprego, 

recolocação profissional ou para o primeiro empreendimento profissional 

ou econômico; 

 apoiar os diretórios ou centros acadêmicos legalmente constituídos. 

O registro e controle acadêmicos obedecerão aos padrões de segurança, 

confiabilidade   e   transparência,  com  apoio  em  tecnologia  de  última  geração 

(hardware e software), e pessoas especialmente treinadas para essas funções. 
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Constituirão o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos 

especiais, categorias estas que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão 

vinculados. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação, mestrado ou 

doutorado, ao passo que aluno especial  é  aquele inscrito nos demais cursos e 

programas, incluindo disciplinas avulsas. 

Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime acadêmico e 

disciplinar, estão disciplinados no Regimento da Faculdade. 

O  vínculo  institucional  e  as  relações  financeiras  do  aluno  para  com  a 

FACULDADE PROCESSUS disciplinados em contrato de prestação de serviços 

educacionais, a ser firmado entre o aluno ou seu responsável e o Instituto Processus 

de Cultura e Aperfeiçoamento Ltda., para cada período letivo. 

 
NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE 

 
O Núcleo de Apoio ao  Estudante  (NAE) tem as seguintes  características 

principais: 

Objetivo: 

 apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional; 

 prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos; 

 garantir  aos  alunos  o  acesso  ao  conjunto  de  informações  acadêmicas  e 

administrativas; 

 analisar  e  encaminhar  propostas  de  bolsas  de  estudos,  de  trabalho,  de 

iniciação científica, de extensão e de monitoria. 

Ações Permanentes 

a) Acompanhamento do aproveitamento de aprendizado dos alunos: 

 verificar,  junto  às  turmas,  o  processo  de  aproveitamento,  por  meio  de 

entrevistas  motivadas dos alunos e preenchimento, por eles, da ficha de 

aproveitamento do ensino; 

 avaliar  os  aspectos  relativos  à  dinâmica  das  aulas,  do  material  didático 

utilizado,  das   dificuldades  encontradas,  do  processo  de  avaliação,  das 

instalações e da utilização dos equipamentos disponíveis na instituição; 

 analisar periodicamente os conteúdos e a organização curricular, visando, 

especialmente, sua contextualização e adequação à formação competitiva ao 

mercado de trabalho; 

 assessorar os colegiados de curso na reformulação curricular e atualização 

dos projetos pedagógicos; 

 monitorar os bolsistas de iniciação científica, de extensão e de monitoria. 

b) Serviço de informação ao corpo discente: 

 tornar disponível, ao conjunto dos alunos, informações relativas: 

o ao processo de avaliação da aprendizagem; 

o ao regime disciplinar; 

o à titulação e experiência do corpo docente; 

o ao PDI; 
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o ao  planejamento  pedagógico  de  todos  os  cursos,  inclusive  os  de 

extensão, incluindo o currículo dos cursos; 

o aos procedimentos de utilização da biblioteca e dos laboratórios; 

o à disponibilidade de utilização de computadores para atividades de 

ensino e pesquisa; 

o às informações sobre o acervo da biblioteca; 

o bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de extensão e 

de monitoria; 

o aos resultados das avaliações realizadas na instituição e nos seus 

cursos; 

o à  situação  de cada curso  quanto  ao  seu  reconhecimento e  outras 

informações de funcionamento administrativo da instituição. 

c) Eventos e atividades culturais: 

 estimular  os  alunos  a  ampliarem  seu  repertório  cultural,  proporcionando 

atividades monitoradas de cinema, música, teatro, dança entre outras; 

 promover  mini-cursos  e  palestras  de  forma  a  estimular  a  associação  do 

aprendizado com a realidade econômica e social da região; 

 incentivar  a  formação  de  grupos  de  estudos  e  pesquisas  sobre  temas 

pertinentes ao ensino; 

 estimular / orientar a participação nas atividades complementares; 

 realizar cursos de capacitação para o desenvolvimento de iniciação científica 

e de atividades de extensão e de monitoria; 

 apoiar atividades de  voluntariado. 

d) Serviço de apoio à inserção profissional: 

 acompanhar as atividades práticas previstas nos currículos dos cursos, de 

forma  a  estimular  a  sua  expansão  e  oferta  regular  pela  instituição,  e 

proporcionar aos alunos  uma formação contextualizada e próxima de seu 

futuro ambiente profissional; 

 organizar  eventos  com  empresários  dos  diversos  setores  econômicos  da 

região e com  agentes governamentais, de forma a estimular o convívio da 

instituição com o meio econômico e a realização de programas de parceria de 

estágios e ensino continuado, para inserção regional; 

 apoiar os alunos em relação à identificação de postos de trabalho e à sua 

colocação ou recolocação profissional. 

e) Serviço de ouvidoria e assistência psicopedagógica 

 assistir aos alunos quanto às suas dificuldades em  relação ao 

acompanhamento do curso, no processo de aprendizagem, e de convívio 

com colegas e docentes; 

 zelar pelo bem estar do aluno e pelas condições psicológicas necessárias ao 

cumprimento de suas tarefas acadêmicas; 

 proporcionar  aos  alunos  uma  interlocução  direta  com  os  dirigentes  da 

instituição e seus docentes, garantindo a averiguação isenta e o 

encaminhamento, quando for o caso, de suas queixas. 
 

 
 

Campus I na SEP/SUL EQ 708/907 módulo “D” - Asa Sul 60 
Campus II na Av. das Araucárias Lote 4.400, Águas Claras 



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA – AETB 
PDI DA FACULDADE PROCESSUS 

ASA SUL E AGUAS CLARAS- DF 

 

Administração 

O NAE é um órgão de apoio à Diretoria Acadêmica e será coordenado por 

professor   designado  pelo  Diretor.  O  NAE  contará  com  a  participação  das 

coordenadorias de curso em suas atividades de atendimento ao educando, além dos 

demais serviços da instituição. 

Organização 

O NAE deverá ter suas atividades planejadas semestralmente. No fim de 

cada  semestre  será  submetido  ao  Diretor  o  planejamento  das  atividades  do 

semestre  seguinte, contendo justificativa, ações, cronograma, custos e resultados 

esperados. 

Caberá ao Diretor a aprovação institucional do planejamento. Cada atividade 

deverá conduzir a um relatório que será objeto de apreciação do Diretor Acadêmico. 

Esse, por sua vez, definirá o encaminhamento institucional dos resultados descritos. 

O horário de funcionamento do NAE, inicialmente, será das 14 às 21h. 

Interação Institucional 

As atividades desenvolvidas pelo NAE deverão interagir com as do Núcleo de 

Apoio Docente, da Comissão Própria de Avaliação, das Coordenadorias de Cursos e 

dos  seus  respectivos  colegiados,  devendo  subsidiar  as  ações  institucionais  de 

melhoria contínua do processo de  aprendizagem e outras atividades acadêmicas, 

além  daquelas  referentes  à  atualização  do  Projeto  Pedagógico-Institucional  e  o 

Plano de Desenvolvimento. 

 
2.5. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 
Os projetos pedagógicos dos cursos, objeto de processo à parte, inseridos no 

SAPIENS, atendem às diretrizes curriculares nacionais fixadas pelo MEC, 

especialmente quanto ao currículo, perfil de egressos e competências e habilidades 

a serem desenvolvidas. 

Os princípios  metodológicos,  delineados  nas  diretrizes  pedagógicas,  são 

consignados nos projetos pedagógicos dos cursos. 

A avaliação  do  processo  de  aprendizagem  está  disciplinada  Capítulo  IV, 

Título IV do Regimento, incluindo o Regime Especial (Capítulo V) previsto em lei. Eis 

os capítulos referidos, na íntegra: 

 
CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Art. 46.  A  aprendizagem  é  avaliada  continuamente,  mediante  verificações 

durante o  período letivo, expressando-se o resultado final em notas de zero a 

dez. 

§ 1º  O aluno  que  deixar  de  comparecer às  avaliações  de  aproveitamento 

individuais, nas datas fixadas, pode requerer, mediante justificativa e no prazo de 

três dias úteis, após a realização da mesma, uma avaliação substitutiva para cada 

disciplina, de acordo com o calendário escolar, sujeitando-se ao pagamento das 

taxas respectivas. 
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§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será atribuída nota zero 

ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada. 

§ 3º Pode ser concedida revisão de nota, mediante requerimento dirigido ao 

Coordenador  do  Curso,  no  prazo  de  três  dias  úteis  após  a  divulgação  do 

resultado, com o pagamento da taxa respectiva. 

§ 4º O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, 

devendo sempre, fundamentar sua decisão, cabendo recurso, sucessivamente, à 

Coordenadoria  de  Curso,  ao  Colegiado  do  Curso  e,  em  instância  final,  ao 

COSUP. 

Art.  47.  São  atividades  curriculares  as  preleções,  pesquisas,  exercícios, 

arguições,   trabalhos  práticos,  seminários,  visitas  técnicas,  estágios,  provas 

escritas  e  orais  previstos   nos  respectivos  planos  de  ensino,  assim  como 

atividades complementares, aprovadas pela Coordenadoria de Curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério e com a aprovação da respectiva 

coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe 

e  extraclasse,   que  podem  ser  computados  nas  notas  ou  conceitos  das 

verificações parciais, nos limites definidos pela Diretoria. 

Art. 48. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e  o  aproveitamento e seus critérios serão divulgados aos alunos no 

início de cada semestre letivo. 

§ 1º Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade do 

controle de  freqüência dos alunos, obedecido o projeto pedagógico do curso, 

devendo o Diretor  fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso 

de omissão. 

§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados 

pelo  professor,  quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, 

exames ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento, 

por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato 

de improbidade. 

Art. 49. Atendida, em qualquer caso, a freqüência mínima de setenta e cinco 

por  cento  às  aulas  e  demais  atividades  escolares  programadas,  o  aluno  é 

aprovado  quando  obtiver   resultado  não  inferior  a  sete,  correspondente  à 

somatória das avaliações parciais realizadas durante o período letivo, incluindo o 

exame final, obrigatório. 

Parágrafo único. As médias são expressas em números inteiros. 

Art. 50. É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver freqüência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e 

demais atividades programadas, em cada disciplina; 

II - não obtiver, na disciplina, resultado final igual ou superior a seis. 

Art. 51. O aluno reprovado  por não ter alcançado  freqüência, ou a média 

mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte ou em período 

letivo especial, aprovado pela Diretoria. 
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Art. 52. É promovido ao período letivo seguinte o aluno aprovado em todas as 

disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com 

dependência, na forma regulamentada pelo COSUP. 

Art. 53. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina, em horário ou período especial, a critério da coordenadoria de cada 

curso, aplicando-se as mesmas exigências de frequência e aproveitamento 

estabelecidas nos artigos anteriores. 

Art. 54. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos 

seus cursos, de acordo com as normas dos Sistema Federal de Ensino. 
 

 

CAPÍTULO V 
DO REGIME ESPECIAL 

 

Art. 55. São merecedores de tratamento especial os alunos matriculados nos 

cursos seqüenciais, de graduação, incluindo os de tecnologia, e pós-graduação, 

portadores de  afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 

outras condições mórbidas,  determinando distúrbios agudos, caracterizados por 

incapacidade  física  relativa,  incompatível   com  a  freqüência  aos  trabalhos 

escolares, desde que se verifique a conservação das  condições intelectuais e 

emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar  em novas 

modalidades. 

Art. 56. O regime especial estende-se à mulher em estado de gravidez, a partir 

do oitavo mês de gestação e durante três meses. 

Parágrafo  único.  Em  casos  excepcionais,  comprovado  mediante  atestado 

médico, pode ser ampliado o período de repouso, antes e depois do parto. 

Art. 57.  A  ausência às  atividades  escolares,  durante  o  regime especial,  é 

compensada   pela  realização de  trabalhos e exercícios domiciliares,  com 

acompanhamento de professor designado pela Coordenadoria do Curso 

respectivo, realizados de acordo com o plano fixado, em cada caso, consoante o 

estado de saúde do estudante e as possibilidades da Faculdade. 

Parágrafo único. Ao elaborar o plano de estudo, a que se refere este artigo, o 

professor leva em conta as características das atividades e a sua duração, para 

que a execução não  ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível para a 

continuidade do processo psicopedagógico de aprendizagem neste regime. 

Art. 58. Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste 

Regimento, devem ser instruídos com laudo, firmado por profissional legalmente 

habilitado. 

Parágrafo único. É da competência do Diretor, ouvida a Coordenadoria de 

Curso, a decisão nos pedidos de regime especial, desde que não prejudiquem o 

processo de aprendizagem. 
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As  políticas  de  estágio,  prática  profissional,  elaboração  de  trabalho  de 

conclusão de curso e atividades complementares estão definidas, em linhas gerais, 

no Regimento da Faculdade e nos regulamentos específicos. 

 
2.5.1.   PERFIL DO EGRESSO 

 
O perfil  do  egresso  da  FACULDADE PROCESSUS,está  intrinsecamente 

vinculado ao perfil profissional definido nos projetos pedagógicos de cada curso, 

aliado  à  filosofia  definida  pela  Instituição  no  seu  projeto  educacional.  Formar 

profissionais com perfil  empreendedor, comprometidos com o auto-conhecimento, 

com a transformação social, cultural,  política e econômica da cidade de Brasília, 

cidade satélite de Águas Claras, da região do entorno . 

O perfil dos egressos dos cursos propostos foi definido em consonância com 

a missão da IES e com a matriz curricular proposta para os cursos. A definição da 

matriz  curricular  levou  em   consideração  o  perfil  desejado  para  cada  curso, 

observando a seleção de conteúdos necessários, as competências e as habilidades 

a serem desenvolvidas para se obter o referido perfil, como também a necessidade 

de:  preparação  dos  alunos  para  o  mundo  do  trabalho;  atendimento  às  novas 

demandas econômicas e de emprego; formação para a cidadania crítica; preparação 

para  a  participação  social  em  termos  de  fortalecimento  ao  atendimento  das 

demandas da comunidade; formação para o alcance de objetivos comprometidos 

com  o  desenvolvimento  harmônico;  preparação  para  entender  o  ensino  como 

prioridade  fundamentada  em princípios ético-filosóficos-culturais-pedagógicos, que 

priorizem efetivamente a  formação de pessoas, reconhecendo a educação como 

processo articulador/ mediador, indispensável a todas as propostas de 

desenvolvimento sustentável a médio e longo prazos; e formação ética, explicitando 

valores  e  atitudes,  por  meio  de  atividades  que  desenvolvam  a  vida  coletiva,  a 

solidariedade e o respeito às diferenças culturalmente contextualizadas. 

 
2.5.2.   COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
A definição das competências foi realizada de acordo com o referencial das 

Diretrizes   Curriculares  Nacionais  para  os  cursos  de  graduação,  ao  qual  se 

acrescentarão as  competências próprias do profissional formado pelos respectivos 

cursos. 

As principais  competências  definidas  pela  FACULDADE  PROCESSUS, a 

serem desenvolvidas são: 

  Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais egressos da FACULDADE 

deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando ao 

uso  apropriado,  eficácia  e  custo-efetividade,  da  força  de  trabalho,  de 

equipamentos, de procedimentos e de prática. Para este fim, os mesmos 

devem  possuir  competências  e  habilidades  para  avaliar,  sistematizar  e 

decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

 Comunicação:  os  profissionais  egressos  da  FACULDADE   devem  ser 

acessíveis e capazes de interagirem com outros profissionais e o público 
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em geral. Desenvolver a comunicação verbal e não-verbal, e habilidades 

de escrita e  leitura e deter o domínio de tecnologias de comunicação e 

informação. 

  Liderança:  no  trabalho  em  equipe  multiprofissional,  os  egressos  da 

FACULDADE  PROCESSUS deverão estar aptos a assumir posições de 

liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança 

envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada 

de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

  Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho  quanto  dos  recursos  físicos  e  materiais  e  de  informação,  da 

mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores na equipe 

que integram. 

  Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, como forma 

de se  manterem atualizados e capazes de atenderem às demandas da 

sociedade. 

Essas competências comuns, bem como as específicas, inseridas em cada 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), supõem a formação de atitudes e de valores, e 

o desenvolvimento e domínio de conhecimentos e habilidades gerais e específicos 

que levem em conta a realidade  local e regional, sem descuidar do caráter de 

universalidade do conhecimento, de sua relação  com os avanços das áreas dos 

cursos ofertados pela FACULDADE no contexto nacional, bem como dos parâmetros e 

dinâmica do PPC de cada curso. 

 
2.5.3.   SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

 
A  construção  dos  currículos  será  baseada  na  concepção  de  educação 

libertadora,  com ênfase  nos  pressupostos metodológicos  da  pedagogia  dialética 

onde o ensinar não é  transferir conhecimentos, mas sim criar possibilidades para 

que o educando desenvolva a sua própria produção. O currículo deve se traduzir na 

escola em movimento, se transformando em  espaço de exercício permanente da 

cidadania, contribuindo para que homens e mulheres possam  se descobrir como 

sujeitos de todo o processo histórico. 

As estruturas curriculares devem basear-se na concepção de que a teoria e a 

prática são  indissociáveis, e que a formação teórica dos conhecimentos gerais e 

profissionais deve estar integrada ao cotidiano, às atividades práticas e concretas e, 

fundamentalmente,  ao  exercício  da   cidadania,  levando  em  consideração  os 

conhecimentos  tácitos,  a  cultura,  as  experiências  de  vida  fundamentadas  nos 

valores de cooperação, solidariedade e responsabilidade. Os conteúdos trabalhados 

devem ter significado aos educandos, possibilitando uma aprendizagem consistente 

e significativa. 

Entende-se que os conhecimentos técnicos não podem estar separados da 

formação geral e humanística. 
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Os conhecimentos de cada curso serão trabalhados de maneira integrada, 

propiciando uma prática interdisciplinar e, conseqüentemente, a formação integral do 

ser  humano.  O  principal  desafio  desta  metodologia  é  a  superação  do  ensino 

compartimentalizado, pautado em disciplinas estanques e descontextualizadas. 

 
2.5.4.   POLÍTICAS DE PRÁTICA PROFISSIONAL 

 
As práticas curriculares tratam de uma atividade que se constrói no âmbito do 

ensino e  deverá ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do 

processo  formativo,  de   modo  a  abranger  os  múltiplos  saberes  da  atividade 

acadêmico-científica-profissional. 

Essas  atividades,  articuladas  ao  ensino,  estão  ligadas  ao  conceito  de 

“capacidade laborativa” na medida em que as competências geradas irão contribuir 

para  a  formação  específica  do  estudante  no  que  se  refere  à  sua  formação 

profissional, bem como ao conceito de “laborabilidade” (em lugar de 

empregabilidade) na medida em que essas competências constituem na verdade um 

trabalhador polivalente que pode, quando bem preparado, ser mais autônomo para 

decidir seu percurso no mercado de trabalho. 

A FACULDADE PROCESSUS  pretende  oportunizar  situações  concretas 

vinculadas à prática profissional dos graduandos, visando ao desempenho técnico, 

humano e político.  Subsidiada pelas mais avançadas fundamentações teóricas de 

ensino e de aprendizagem cuja  formação prevê um profissional competente nos 

atributos de sua profissão, detém uma metodologia de ensino cuja prática associa-se 

aos  conceitos  teóricos  numa  simbiose  com  dimensão  que  extrapola  os  antigos 

conceitos desarticulados da prática versus teoria em momentos sucessores. 

Assim  é  que  os  laboratórios  e  as  empresas  conveniadas  oferecerão  o 

ambiente  sustentável  para  a  experiência  na  prática  profissional  daquilo  que  os 

egressos irão se defrontar no mercado de trabalho, promovendo a coexistência do 

exercício da prática e a reflexão inerente, embasada nos fundamentos teóricos que 

lhe servirão como patamar para análise. 

Em decorrência, o professor está hoje sendo levado a entender que não é 

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

hábil  e  mais  rápido  para  ir  à  Internet  buscar  informações.  Mas,  enquanto  isso 

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

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

a pertinência e aplicando-as na vida prática. 

Dentre os meios de operacionalizar a prática profissional se encontram: 

  as  atividades  complementares  que  possibilitam  a  real  integração  entre 

teoria e prática profissional, valendo como parte de um currículo expresso, 

de um lado, e, oculto, de outro, que não se encontra muito explicitado em 

estruturas curriculares regimentais; 

  a  adoção  de  linhas de  pesquisa  que  orientem  e  direcionem a prática, 

buscando  respostas para as questões do cotidiano e a sustentação dos 

modelos de ensino voltados para a prática; 
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  programas de ensino, sustentados em concepções pedagógicas crítico- 

reflexivas,   com orientação teórico-metodológica que articule ensino- 

trabalho, integração teoria-prática, adotando princípios da educação 

adequados ao "ser trabalhador" como "ser aprendiz". 

Contudo,  nos  tempos  da  modernidade  não  é  possível  tratar  de  práticas 

profissionais sem levar em conta os avançados recursos tecnológicos introduzidos 

no meio social, nos mais  diversos campos da atividade humana. O profissional 

habilitado deve ter competência para o uso adequado desses recursos em sua área 

de atuação e, ao mesmo tempo, saber buscar constantemente o aprimoramento e a 

atualização. 

Os professores terão como conduta metodológica o ensino e 

desenvolvimentos das habilidades dos alunos no uso adequado das tecnologias e 

equipamentos de informática com seus aplicativos e softwares, contextualizados em 

suas disciplinas. 
 

 

2.5.5.   POLÍTICAS DE ESTÁGIO 

 
O Estágio Supervisionado é entendido como um componente curricular que 

integra um  conjunto de atividades que o aluno desenvolve em situações reais de 

vida e de trabalho, sob a  supervisão de um docente. Propicia a aproximação do 

futuro profissional com a realidade em que irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e 

fazer  revisões  nos  conhecimentos  teórico-práticos  adquiridos  durante  sua  vida 

acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem profissional, social e cultural. 

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

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

vivenciadas pelo  estagiário poderão se constituir em objeto de estudo, análise e 

reflexão,  transformando-se  em   temas  ou  problemas  a  serem  trabalhados  em 

projetos de pesquisa e nos trabalhos de conclusão do curso. 

O estágio supervisionado na FACULDADE  PROCESSUS será orientado elas 

normas presentes no Regulamento de Estágio Supervisionado, descritas a seguir. 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.  1º  Este  regulamento  disciplina  as  atividades  do  estágio  curricular 

supervisionado, a ser desenvolvido  nos cursos de  graduação da  FACULDADE 

PROCESSUS. 

Art. 2º  As  atividades  de  estágio  são  obrigatórias  e  preponderantemente 

práticas e devem proporcionar ao estudante a participação em situações reais de 

vida e trabalho, nas profissões da área dos cursos que integram, além de práticas 

simuladas. 
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Art. 3º. Cada curso pode possuir seu regulamento de estágio específico, 

desde que obedecidos os critérios deste Regulamento Geral de Estágio 

Supervisionado e aprovados pelo Conselho Superior. 

 
CAPÍTULO II 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Art. 4º As atividades do estágio supervisionado devem conter o seguinte 

conteúdo mínimo obrigatório: 

I - estudos e pesquisas das diversas áreas das respectivas profissões; 

II - atividades práticas supervisionadas; 

III - atividades simuladas; 

IV - estudos e pesquisas dirigidos para o tema escolhido pelo estagiário, sob 

a supervisão  docente, para elaboração de monografia ou trabalho ou projeto de 

graduação; 

V - seminários, painéis ou eventos similares, para o debate a respeito de 

temas atuais; 

VI –  atividade  de  pesquisa  individual  orientada,  relativa  ao  trabalho  de 

conclusão do curso de graduação. 

Art. 5º O conteúdo programático das atividades do estágio supervisionado 

será definido, semestralmente, pelo Colegiado de Curso. 

Parágrafo único. As normas devem definir, no mínimo, conteúdo e duração 

de cada atividade ou tarefa, metodologias a serem adotadas, bibliografias de apoio, 

processo de avaliação  de desempenho do estagiário e formas de correção de 

possíveis falhas na formação acadêmica do educando. 

Art. 6º A definição do conteúdo de cada disciplina ou atividade deve levar em 

conta as  mudanças e perspectivas do mercado de trabalho e o ambiente sócio- 

cultural em que o curso é ministrado. 

Art. 7º A definição do conteúdo curricular do estágio supervisionado é da 

competência do Colegiado de Curso, ouvida a Coordenadoria de Curso envolvida. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO ESTÁGIO 
 

Art.  8º  São  responsáveis  pelo  planejamento,  organização,  realização  e 

avaliação do estágio supervisionado: 

I – Coordenadorias dos Cursos; e 

II - Colegiado de Curso. 

Parágrafo  único.  A  competência  e  o  funcionamento  dos  demais  órgãos 

envolvidos   nas   atividades  supervisionadas  estão  definidos  no  Regimento  da 

FACULDADE PROCESSUS. 
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CAPÍTULO IV DOS 
ESTAGIÁRIOS 

 
Art. 9º São considerados estagiários, para os efeitos deste regulamento, todos 

os alunos de cada curso de graduação da FACULDADE  PROCESSUS. 

Art. 10. Cabe ao estagiário: 

I - participar de projetos de pesquisa, programas de extensão, trabalhos 

simulados ou execução de tarefas em situações reais de trabalho; 

II - realizar todas as atividades programadas, sob a orientação de professor 

designado; 

III  -  submeter-se  a  processos  de  avaliação  continuada  e  globalizada, 

buscando  a  melhoria  de  seu  desempenho  acadêmico-científico  e  de  iniciação 

profissional; 

IV - auto-avaliar-se, como parte do processo de avaliação global de seu 

desempenho; 

V  -  apresentar  relatórios  periódicos,  de  suas  atividades  práticas,  sob 

supervisão profissional-docente; e 

VI - realizar, com zelo, dedicação e espírito profissional, todas as atividades 

programadas. 

 
CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Art. 11. O processo de avaliação do estagiário será global e terminal em 

cada período letivo. 

Parágrafo  único.  O  estagiário  somente  pode  ser  promovido  ao  estágio 

supervisionado seguinte se tiver sido promovido, na mesma atividade, no semestre 

letivo anterior. 

Art. 12.  O  processo  de  avaliação  de  desempenho  obedecerá  às  normas 

gerais,   estabelecidas  no  Regimento  da  FACULDADE PROCESSUS,,  sendo 

considerado aprovado o aluno que: 

I - obtiver conceito A (ACEITO); e 

II - tiver conseguido freqüência igual ou superior a setenta e cinco por cento 

das atividades programadas. 

Parágrafo único. O conceito A é concedido ao acadêmico com avaliação 

global, no semestre, igual ou superior a sete. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS ATIVIDADES EXTERNAS 

 
Art. 13. As atividades de estágio supervisionado podem ser desenvolvidas em 

organizações,  públicas ou privadas, ou nos próprios laboratórios da FACULDADE 

PROCESSUS. 

Art. 14.  Cada  Coordenadoria  de  Curso  terá  um  órgão  responsável  pelo 

planejamento,  execução  e  avaliação  do  estágio,  realizado  em  organizações 
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externas, emitindo parecer para o credenciamento desses serviços ou 

organizações. 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 15. Este regulamento somente pode ser alterado pelo voto da maioria 

absoluta do Conselho Superior. 

Parágrafo  único.  As  especificidades  de  estágio  de  cada  curso  serão 

disciplinadas pela Coordenadoria do curso respectivo. 

Art. 16. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior da FACULDADE  PROCESSUS,. 
 

 

2.5.6.   POLÍTICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade curricular opcional de cada 

curso,  por  decisão  de  seu  Colegiado,  exceto  nos  casos  em  que  as  diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pelo MEC, determinarem em contrário. 

De  acordo  com  as  características  do  curso,  o  TCC  poderá  ser  uma 

monografia,  um  projeto experimental, um relatório, ou outro tipo de apresentação, 

conforme disciplinado pelo colegiado competente, na forma regimental. 

Apresenta-se, a seguir, o regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da 

FACULDADE PROCESSUS,. 
 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas com a elaboração, apresentação e avaliação do trabalho de conclusão 

dos  cursos  de  graduação,   da  FACULDADE  PROCESSUS,,  adiante  apenas 

Faculdade, sob a forma de Monografia, Projeto Experimental, Relatório ou outro tipo 

de apresentação, desde que respeitados as normas da ABNT. 

Parágrafo único. A aprovação em trabalho de conclusão de curso, adiante 

apenas TCC, é indispensável para a colação de grau de qualquer aluno matriculado 

nos cursos de graduação da Faculdade. 

Art. 2º O TCC consiste em pesquisa individual, em dupla ou em grupos de 

três alunos orientada em qualquer área do conhecimento, no âmbito dos cursos de 

graduação. 

Art. 3º Os objetivos gerais do TCC são os de propiciar aos alunos dos cursos 

de   graduação   a  ocasião  de  demonstrar  o  grau  de  habilitação  adquirido,  o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica. 
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CAPÍTULO II 
DO COORDENADOR DE PESQUISAS E TCC 

 
Art. 4º A atividade TCC é desenvolvida sob a coordenação de professor, 

indicado pelos Coordenadores de Cursos e designado pelo Diretor da Faculdade. 

§  1º  O  Coordenador  de  TCC  é  auxiliado,  em  suas  atividades,  pelos 

professores-orientadores, indicados por ele e designados pelo Diretor da 

FACULDADE  PROCESSUS,. 

§ 2º A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de TCC é fixada 

pela Diretoria da Faculdade, mediante indicação dos Coordenadores de Cursos. 

§ 3º O Coordenador de TCC é substituído, em suas faltas e impedimentos 

eventuais, por um dos professores-orientadores, designado pelo Diretor da 

FACULDADE  PROCESSUS,. 

Art. 5º Ao Coordenador de TCC compete: 

I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao 

TCC; 
 

 

II - atender aos alunos matriculados nas atividades atinentes ao TCC; 

III - encaminhar os projetos de pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa; 

IV - proporcionar, com a participação dos professores-orientadores, 

orientação básica aos alunos em fase de iniciação do projeto de TCC; 

V  -  elaborar  e  encaminhar  aos  professores-orientadores  as  fichas  de 

freqüência e avaliação das atividades atinentes ao TCC; 

VI  -  convocar,  sempre  que  necessário,  reuniões  com  os  professores- 

orientadores e alunos matriculados nas disciplinas atinentes ao TCC; 

VII -  indicar  professores-orientadores  para  os  alunos,  quando  estes  não 

fizerem a escolha; 

VIII - manter, na Coordenadoria de TCC, arquivo atualizado com os projetos 

em desenvolvimento, concluídos e aprovados; 

IX - manter atualizado o livro de atas das reuniões das bancas examinadoras; 

X - providenciar o encaminhamento à Biblioteca de, no mínimo, três cópias 

dos TCCs aprovados; 

XI  -  tomar,  no  âmbito  de  sua  competência,  todas  as  demais  medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento; 

XI - designar as bancas examinadoras do TCCs; 

XII  -  apresentar,  semestralmente,  às  Coordenadorias  de  Cursos,  relatório 

relativo às suas atividades. 

 
CAPÍTULO III 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 
Art. 6º O TCC é desenvolvido sob a orientação de um professor para cada 

grupo de dez alunos de cada curso de graduação. 

Parágrafo único. Aos professores-orientadores serão alocadas horas, em sua 

jornada semanal de trabalho, para o exercício de suas atividades extraclasse. 
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Art. 7º Cabe ao aluno ou alunos escolherem o professor orientador, devendo, 

para esse efeito, realizar o convite, levando em consideração os prazos 

estabelecidos neste Regulamento para a entrega do projeto de TCC. 

§ 1º Ao assinar o projeto de TCC o professor está aceitando a sua orientação. 

§ 2º Pode o aluno ou alunos contar com a colaboração de outro professor da 

Faculdade, que não o seu orientador, ou de profissional que não faça parte do corpo 

docente dos cursos de graduação da Faculdade, atuando como co-orientador, desde 

que obtenha a aprovação de seu orientador. 

§ 3º O nome do co-orientador deve constar dos documentos e relatórios 

entregues pelo aluno. 

Art. 8º Na situação em que o aluno não encontre nenhum professor que se 

disponha  a  assumir a  sua  orientação,  cabe  ao  Coordenador de  TCC decidir a 

respeito. 

Parágrafo único. Na indicação de professores orientadores, o Coordenador de 

TCC deve  levar em consideração, sempre que possível, a distribuição de acordo 

com as áreas de interesse dos professores, bem como a distribuição eqüitativa de 

orientandos entre eles. 

Art. 9º Cada professor pode orientar, no máximo, dez alunos por semestre. 

Art. 10. A substituição de orientador só é permitida quando outro docente 

assumir  formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor 

substituído. 

Parágrafo único. É da competência do Coordenador de TCC a solução de 

casos  especiais,  podendo,  se  entender  necessário,  encaminhá-los  para  análise 

pelos Coordenadores de Cursos. 

Art. 11.  O  professor  orientador  tem,  entre  outros,  os  seguintes  deveres 

específicos: 

I - freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC; 

II - atender semanalmente seus alunos orientandos, em horário previamente 

fixado; 

III - entregar à Secretaria do Curso, semestralmente, as fichas de freqüência e 

avaliação devidamente preenchidas e assinadas; 

IV - analisar e avaliar os relatórios parciais mensais que lhes forem entregues 

pelos orientandos; 

V - participar das defesas para as quais estiver designado; 

VI - assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, 

as fichas de avaliação dos TCCs e as atas finais das sessões de defesa; 

VII  -  requerer  ao  Coordenador  de  TCC  a  inclusão  dos  TCCs  de  seus 

orientandos na pauta semestral de defesas; 

VIII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 12. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, 

o que não  exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro 

das  normas  definidas   neste   Regulamento,  as  atribuições  decorrentes  da  sua 

atividade de orientação. 
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Parágrafo único. O não cumprimento do disposto nos artigos 14 e 23 deste 

Regulamento  autoriza o professor a desligar-se dos encargos de orientação, por 

meio de comunicação oficial ao Coordenador de TCC. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TCC 
 

Art. 13.  Considera-se aluno em fase de realização do  TCC aquele 

regularmente matriculado na atividade TCC, que integra o currículo dos cursos de 

graduação. 

Art. 14. O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes 

deveres específicos: 

I - freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC ou pelo seu 

orientador; 

II - manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para 

discussão e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

III - cumprir o calendário divulgado pelo Coordenador de TCC para entrega de 

projetos, relatórios parciais e versão final do TCC; 

IV - entregar ao orientador relatórios parciais mensais sobre as atividades 

desenvolvidas; 

V - elaborar a versão definitiva  de  seu TCC, de  acordo com o presente 

Regulamento e as instruções de seu orientador e do Coordenador de TCC; 

VI - entregar ao Coordenador de TCC, ao final do semestre em que estiver 

matriculado  na  disciplina  respectiva,  quatro  cópias  de  seu  TCC,  devidamente 

assinadas pelo orientador; 

VII -  comparecer  em  dia,  hora  e  local  determinados  para  apresentar  e 

defender o TCC; 

VIII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 

 

CAPÍTULO V 
DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS VAGAS 

 
Art. 15.  Para  se  matricular  na  atividade  TCC  os  alunos  dos  cursos  de 

graduação devem ter cursado, com aproveitamento, cerca de 80% das disciplinas e 

atividades do curso. 

Parágrafo único. O não  cumprimento  do  disposto neste artigo  implica no 

cancelamento automático da matrícula na respectiva atividade. 

Art. 16. A matrícula na atividade TCC atribui ao aluno o direito de escrevê-la e 

defendê-la,  conforme calendário estabelecido semestralmente pela Coordenadoria 

de TCC, tendo por base o calendário acadêmico da Faculdade. 

Art. 17. Têm preferência na matrícula os alunos dos cursos de graduação que 

tiverem   concluído  todas  as  disciplinas  oferecidas  no  oitavo  semestre  letivo, 

sucedendo-se a esses  os  que tiverem concluído a fase imediatamente anterior e 

assim sucessivamente. 
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Art. 18. O número total de vagas oferecidas, por semestre, para a atividade 

TCC deve ser, no mínimo, igual ao número de vagas iniciais do curso. 
 

 

CAPÍTULO VI 
DO PROJETO DE TCC 

 
Art. 19. O aluno deve  elaborar seu projeto de TCC de acordo com este 

Regulamento e com as recomendações do seu professor orientador. 

Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos  nas  normas  da  ABNT  sobre  documentação,  no  que  for  a  eles 

aplicáveis. 

Art. 20. A estrutura do projeto de TCC compõe-se de: 

I - Apresentação; 

II - Objeto; 

III - Objetivos; 

IV - Justificativas; 

V - Revisão bibliográfica (estado de arte); 

VI - Proposta metodológica; 

VII - Cronograma de atividades; 

VIII - Levantamento bibliográfico inicial; 

IX - Instrumentos de pesquisa (quando houver pesquisa de campo); 

X - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Art. 21. O projeto de TCC deve ser entregue ao Coordenador de TCC, em três 

vias,  assinadas  pelo  orientador  responsável,  com,  no  mínimo,  quinze  dias  de 

antecedência do início do período regular de matrícula. 

§ 1° Cabe ao Coordenador de TCC a avaliação e aprovação dos projetos 

apresentados  pelos alunos, para que esses possam obter matrícula na atividade 

TCC. 

§ 2° O projeto reprovado deve ser devolvido ao aluno no prazo de cinco dias, 

para  que   seja   reformulado  ou  refeito  e  possa  ser  entregue  novamente  ao 

Coordenador de TCC antes do término do período regular de matrícula. 

§ 3° Sendo o projeto novamente reprovado, o aluno tem sua matrícula na 

disciplina definitivamente negada no semestre respectivo. 

§ 4º Aprovado o projeto de TCC, um exemplar é arquivado na Coordenadoria 

de TCC, outro é enviado ao professor-orientador e o terceiro enviado a um Comitê 

de Ética e Pesquisa. 

Art. 22. Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida 

mediante  a   elaboração  de  um  novo  projeto  e  preenchimento  dos  seguintes 

requisitos: 

I -  ocorrer  a  mudança  dentro  de  um  prazo  não  superior  a  quinze  dias, 

contados da data de início do período letivo; 

II - haver a aprovação do professor orientador e novo parecer favorável do 

Comitê de Ética e Pesquisa; 

III -  existir  a  concordância  do  professor  orientador  em  continuar  com  a 

orientação, ou a concordância expressa de outro docente em substituí-lo; 
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IV - haver a aprovação do Coordenador de TCC. 

Parágrafo  único.  Pequenas  mudanças  que  não  comprometam  as  linhas 

básicas do projeto são permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do 

orientador. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 
 

Art. 23. Os relatórios bimestrais parciais, sobre o desenvolvimento do TCC, 

devem conter informações detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados, 

no  período  respectivo,  na  forma  definida  pelo  professor  orientador,  sendo-lhe 

entregues até o décimo dia útil de cada mês. 

 
CAPÍTULO VIII 

DO TCC 

 
Art. 24. O TCC deve ser elaborado considerando-se: 

I - na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da 

ABNT sobre documentação, no que forem a eles aplicáveis; 

II  -  no  seu  conteúdo,  as  finalidades  estabelecidas  no  art.  3°  deste 

Regulamento   e   a  vinculação  direta  do  seu  tema  com  um  dos  ramos  do 

conhecimento  na  área  dos   cursos  de  graduação,  preferencialmente  aqueles 

identificados pelas linhas de pesquisa dos cursos. 

Art. 25. A estrutura do TCC compõe-se de: 

I – Capa; 

II - Folha de rosto; 

II - Folha de aprovação; 

III - Resumo; 

IV - Sumário; 

V - Introdução; 

VI - Desenvolvimento, contendo necessariamente a revisão bibliográfica; 

VII - Considerações finais (ou conclusão); 

VIII - Referências bibliográficas (ou bibliografia); 

IX - Apêndices e anexos (quando for o caso). 

Art. 26. As cópias do TCC encaminhados às bancas examinadoras devem ser 

apresentadas preenchendo os seguintes requisitos: 

I - impressa em espaço um e meio, em papel branco tamanho A4, letra tipo 

times new roman, tamanho 12, ou equivalente; 

II - as margens inferior e superior e esquerda de 3 cm, bem como a das 

margens inferior e direita de 2 cm; 

III - encadernada em brochura ou espiral; 

IV - o corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e  conclusão) deve 

possuir, no mínimo, 50 e, no máximo, 100 páginas de texto escrito. 
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§ 1º Os TCCs que extrapolem o limite máximo estabelecido no inciso IV deste 

artigo devem, para apresentação, possuírem a aprovação do Coordenador de TCC, 

ouvido o professor orientador. 

§ 2º  Os  professores  orientadores  e  os  alunos  devem  ser  estimulados  à 

divulgação/publicação do TCC. 

 
CAPÍTULO IX 

DA BANCA EXAMINADORA 

 
Art. 27. O TCC é defendido pelo aluno perante banca examinadora composta 

pelo  professor  orientador, que a preside, e por outros dois membros, designados 

pelos Coordenadores de Cursos, mediante indicação do Coordenador de TCC. 

§ 1° Quando o co-orientador for membro da banca, será ela composta por 

quatro membros efetivos. 

§ 2° Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre os 

professores de outros cursos da Faculdade, com interesse na área de abrangência 

da pesquisa,  ou  de cursos de outras instituições, ou, ainda, entre profissionais de 

nível superior que exerçam atividades afins com o tema do TCC. 

§  3°  Quando  da  designação  da  banca  examinadora  deve  também  ser 

indicado um membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em 

caso de impedimento. 

Art. 28. A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 

três membros presentes, não podendo dois deles ser o orientador e o co-orientador. 

§ 1 Não comparecendo algum dos professores designados para a banca 

examinadora, deve ser comunicado, por escrito, o Coordenador de TCC. 

§ 2  Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da 

banca examinadora fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa, 

sem prejuízo do cumprimento da determinação presente no parágrafo anterior. 

Art.  29.  Todos  os  professores  dos  cursos  de  graduação  podem  ser 

convocados  para  participar  das  bancas  examinadoras,  mediante  indicação  do 

Coordenador de TCC, aprovada pelos Coordenadores de Cursos. 

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser mantida a eqüidade no 

número de  indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras, 

procurando ainda evitar-se  a  designação de qualquer docente para um número 

superior a dez comissões examinadoras por semestre. 

 
CAPÍTULO X 

DA DEFESA DO TCC 
 

Art. 30. As sessões de defesa dos TCCs são públicas. 

Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras 

tornarem públicos os conteúdos dos TCCs antes de suas defesas. 

Art. 31. O Coordenador de TCC deve elaborar calendário semestral, fixando 

prazos para a entrega dos TCCs finais, designação das bancas examinadoras e 

realização das defesas. 
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§ 1° Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser 

avaliada pelo Coordenador de TCC. 

§  2°  Comprovada  a  existência  de  motivo  justificado  e  a  anuência  do 

professor-orientador,  pode  a  defesa  ser  adiada  para  o  semestre  seguinte,  em 

período  especialmente  previsto  no  calendário  e  que  deve  anteceder  o  período 

destinado às defesas regulares; 

§ 3° Não é admitido um segundo atraso, situação na qual será atribuída nota 

zero na atividade TCC. 

Art. 32. Ao término da data limite para a entrega das cópias dos TCCs, o 

Coordenador de TCC divulga a composição das bancas examinadoras, os horários e 

as salas destinados às suas defesas. 

Art. 33. Os membros das bancas examinadoras têm o prazo de quinze dias, a 

contar da data de sua designação, para procederem a leitura dos TCCs. 

Art. 34. Na defesa, o aluno tem até quarenta minutos para apresentar seu 

trabalho e cada componente da banca examinadora até quinze minutos para fazer 

sua argüição, dispondo ainda o discente de outros dez minutos para responder cada 

um dos examinadores. 

Art. 35. A  atribuição  das  notas  dá-se  após  o  encerramento da etapa  de 

argüição, obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, levando em 

consideração o texto  escrito, a sua exposição oral e a defesa na argüição pela 

banca examinadora. 

§ 1° Utiliza-se, para a atribuição das notas, fichas de avaliação individuais, 

onde o professor apõe suas notas para cada item a ser considerado. 

§ 2°  A  nota  final  do aluno  é  o  resultado  da  média  aritmética das  notas 

atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

§ 3º Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a sete na 

média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

Art. 36. A banca examinadora deve reunir-se antes da sessão de defesa 

pública podendo, se aprovado por maioria, devolver o TCC para reformulações. 

Parágrafo único. Nessa situação fica a defesa marcada para trinta dias após, 

contados da devolução do TCC ao aluno, feita essa mediante protocolo. 

Art. 37. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir 

ao aluno que reformule aspectos de seu TCC. 

§ 1° Quando sugerida a reformulação de aspectos fundamentais do TCC e, 

aceitando o aluno o prazo para apresentar as alterações sugeridas, este é de, no 

máximo, trinta dias. 

§ 2° Entregues as novas cópias do TCC, já com as alterações realizadas, 

reúne-se novamente a banca examinadora, devendo então proceder à avaliação na 

forma prevista no artigo 35, inexistindo nova defesa oral. 

Art. 38. O aluno que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a 

sua  defesa  oral,  sem  motivo  justificado,  na  forma  da  legislação  em  vigor,  está 

automaticamente reprovado na disciplina. 

Art. 39. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora e 

pelo aluno, deve ser registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de 
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defesa e, em caso de aprovação, nas cópias do TCC destinados à Biblioteca da 

Faculdade. 

Parágrafo único. Compete aos Coordenadores de Cursos analisar os recursos 

das avaliações. 

Art. 40. Não há recuperação da nota atribuída ao TCC, sendo a reprovação, 

nos casos em que houver, definitiva. 

§ 1 Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo 

tema de pesquisa constante do seu projeto de TCC e com o mesmo orientador. 

§ 2º Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo 

para elaboração do TCC, desde a elaboração do projeto de pesquisa. 

Art. 41. Ao aluno matriculado na disciplina atinente ao TCC, cujo trabalho haja 

sido  reprovado, é vedada a defesa da mesma ou de nova, qualquer que seja a 

alegação, no semestre da reprovação. 

 
CAPÍTULO XI 

DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DO TCC 
 

Art. 42. A versão definitiva do TCC deve ser encaminhada ao Coordenador de 

TCC em três exemplares que, além dos demais requisitos exigidos nos artigos 24 a 

26 deste Regulamento, devem também vir encadernados em preto, com gravação 

em dourado do  nome do seu autor e orientador, seu título e seu local e data de 

aprovação. 

Art. 43. A entrega da versão definitiva do TCC é requisito para a colação de 

grau e deve ser efetuada, no mínimo, com quinze dias de antecedência em relação 

à data marcada para a formatura do seu autor. 

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 44. O presente Regulamento só pode ser alterado através do voto da 

maioria  absoluta dos membros do Conselho Superior, na forma do Regimento da 

Faculdade. 

Art. 45. Compete aos Coordenadores de Cursos dirimir dúvidas referentes à 

interpretação deste Regulamento, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os 

atos complementares que se fizerem necessários. 

Parágrafo único. Das decisões dos Coordenadores de Cursos cabe recurso 

ao Colegiado de Curso. 

Art. 46. Este Regulamento entrará em vigor na data da publicação do ato de 

autorização do primeiro curso de graduação e do credenciamento da Faculdade. 
 

 
 

2.5.7.   POLÍTICAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

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

formatadas  em  um  padrão  de  turma/docente/horas  semanais,  serão  previstas 

atividades complementares para os cursos de graduação  da FACULDADE 
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PROCESSUS, visando propiciar ao aluno a oportunidade de realizar uma trajetória 

autônoma e particular, no desenvolvimento do currículo. 

As atividades complementares serão desenvolvidas em três níveis: 

  como instrumento de integração e conhecimento do aluno da realidade 

social, econômica e do trabalho de sua área/curso; 

  como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino; 

  como instrumento de iniciação profissional. 

É de competência do colegiado de curso normalizar as atividades 

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

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

complementares são computadas no sistema de créditos, para efeito de 

integralização do  total previsto para o curso não incluindo as horas dedicadas ao 

Estágio  Supervisionado,   Trabalho   de  Conclusão  de  Curso  ou  aos  Projetos 

Experimentais. 

As atividades complementares estão previstas nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos e as modalidades admitidas serão divulgadas pela direção e coordenações 

de cursos, a fim de permitir a sua livre escolha pelo aluno. 

As atividades complementares observam o limite mínimo de 5% (cinco por 

cento) e  máximo de 10% (dez por cento) da carga horária total do curso, sendo 

orientadas e avaliadas por docentes de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico. 

A seguir se encontra o Regulamento das Atividades Complementares. 
 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 1º As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo 

dos cursos de  graduação, ministrados pela FACULDADE PROCESSUS, sendo o 

seu integral cumprimento indispensável para a obtenção do diploma de graduação. 

Parágrafo  único.  A  FACULDADE PROCESSUS  é  identificada,  doravante, 

respectivamente, como Faculdade. 

Art. 2º As Atividades Complementares são coordenadas por professor, 

designado pelo Diretor da Faculdade, que integra as Coordenadorias de Cursos, 

sendo subordinado ao titular desta. 

Parágrafo único. A coordenação das Atividades Complementares é privativa 

de docente dos Cursos, responsável por disciplina ou atividade profissionalizante. 

Art. 3º Compõem as Atividades Complementares as seguintes disciplinas e 

atividades, com a respectiva carga horária: 
 

 

 ITEM  DISCIPLINAS/ATIVIDADES  CH(*) 

I Disciplinas extracurriculares oferecidas pelo Curso. 20 

II Disciplinas extracurriculares, pertencentes a outros cursos da 

Faculdade ou de outra IES, em áreas afins. 

20 

III Projetos  de  pesquisa  ou  iniciação  científica,  orientados  por 

docente da Faculdade 

20 

IV Programas  de  extensão,  sob  orientação  de  professor  da 20 
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 Faculdade  

V Cursos de extensão na área de interesse dos cursos ou de 

atualização cultural ou científica. 

20 

VI Monitoria no Curso. 20 

VII Eventos diversos. 20 

VIII Assistência a defesas de monografias do Curso, de 

dissertações de mestrado ou teses de doutorado. 

20 

IX Cursos de idiomas. 20 

X Cursos na área da computação e da informática. 20 

XI Participação em atividades extracurriculares de assistência ou 

assessoria a populações carentes ou de baixa renda, 

diretamente  ou  por  intermédio  de  associações,  sindicatos, 

ONG’s, mediante convênio com a Faculdade. 

20 

XII Estágios extracurriculares. 20 

XIII Participação em programas de voluntariado 20 

XIV Visitas Orientadas 20 

XV Projetos desenvolvidos com as parcerias/convênios 20 

XVI Projetos Integradores 20 
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(*) CARGA HORÁRIA MÁXIMA, POR ATIVIDADE. 
 

§ 1º O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período letivo, uma 

carga horária de atividades complementares que varia entre 5% a 10% do total do 

curso. 

§ 2º Durante os primeiros vinte dias, após o início de cada período letivo, o 

aluno deve  se  inscrever, nas Coordenadorias de Cursos, nas atividades de seu 

interesse, sendo obrigatória a participação nas atividades referidas nos itens I, III e 

IV. 

§ 3º Cabe ao Coordenador de Atividades Complementares orientar o aluno na 

freqüência e certificação dessas atividades, com recurso para os Coordenadores de 

Cursos e, deste, em instância final, para o Colegiado do Curso. 

Art. 4º As Atividades Complementares devem atender às seguintes normas 

gerais: 
 

 

I  -  São  consideradas  disciplinas  extracurriculares  para  validação  como 

Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pela  FACULDADE  ou outras 

Instituições  de  Ensino  Superior  (IES),  fora  do  horário  regular  das  aulas  e  cujo 

conteúdo não esteja integralmente contemplado por nenhuma disciplina do currículo; 

II - As disciplinas de áreas afins,  assim definidas pelo Colegiado de Curso, 

pertencentes aos demais cursos da FACULDADE   PROCESSUS,ou de outras IES, 

são consideradas disciplinas extracurriculares; 

III - A validação de  qualquer das atividades, definidas no artigo  anterior, 

depende de prévia aprovação do Coordenador das Atividades Complementares; 

IV  -  As  atividades,  referidas  nos  itens  I,  III  e  IV  do  artigo  3º  são 

automaticamente validadas, respeitada a carga horária máxima fixada, para cada 

um; 
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 CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

 VAGAS ANUAIS*
 

 DIURNO  NOTURNO  TOTAIS 

Direito (Campus II)  50 50 

Administração Pública 120 120 240 

Ciências Contábeis 120 120 240 

Gestão Pública 120 120 240 

TOTAL 770 
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V - À presença, devidamente comprovada, em defesas de monografia de 

curso, de dissertações de mestrado ou de tese de doutorado, atribui-se, 

respectivamente, duas, quatro e cinco horas-atividade, por sessão. 

Art. 5º Cabe ao aluno comprovar, junto às Coordenadorias de Cursos, a sua 

participação   nas  atividades  previstas  no  art.  3º,  após  prévia  aprovação  da 

Coordenação das Atividades Complementares, em formulário próprio. 

Parágrafo  único.  Compete  às  Coordenadorias  de  Cursos  encaminhar  à 

Secretaria da Faculdade as comprovações das atividades de que trata este artigo. 

Art. 6º O presente regulamento só pode ser alterado pelo voto da maioria 

absoluta dos membros do Colegiado de Curso. 

Art.  7º  Compete  ao  Colegiado  de  Curso  dirimir  dúvidas  referentes  à 

interpretação deste regulamento, assim como suprir as suas lacunas, expedindo os 

atos complementares que se fizerem necessários. 

Art. 8º Este regulamento entra em vigor imediatamente após a autorização do 

primeiro curso de graduação e credenciamento da Faculdade, devendo os itens das 

atividades complementares ser revistos semestralmente. 
 

 

2.6. OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS 

 
2.6.1. CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
A FACULDADE PROCESSUS pretende atuar, além da área do Direito, nos 

cursos de Administração Pública, G e s t ã o  P ú b l i c a  e  Ciências Contábeis, 

voltados para a administração pública. Pretende, assim, dar início à implantação, no 

até 2015, os seguintes cursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* As vagas serão ofertadas semestralmente (duas entradas anuais), pelo regime 
seriado semestral. 
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Com base no número de vagas iniciais estima-se uma evolução do alunado, 

no período, de acordo com o quadro seguinte: 
 

 EVOLUÇÃO DO ALUNADO* 
CURSO/HABILITAÇÃO 

2014 2015 2016 2017 

 
C. Sup. Tec. Em: Gestão Pública ---- 60 120 180 

C. Sup. Tec. Em: Gestão Financeira 250 300 350 400 

C. Sup. Tec. Em: Secretariado 450 500 550 600 

Administração Pública 60 100 140 240 

Ciências Contábeis 60 100 140 240 

Direito Campus I 900 900 900 900 

Direito Campus II --- 90 180 270 

TOTAL 1720 2050 2380 2830 

      * Evasão estimada: 10% a/a. 
* As vagas serão ofertadas semestralmente (duas entradas 
anuais), pelo regime seriado semestral. 

** As turmas serão de, no máximo, 45 alunos para as aulas 
expositivas e teóricas; nas atividades práticas as turmas terão a 
dimensão aprovada pelo colegiado do curso de Direito. 

 
2.6.2.   CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
A FACULDADE PROCESSUS implantou, a partir de seu primeiro ano de 

funcionamento, cursos  e  programas  de  pós-graduação  lato  sensu  na  área  das 

Ciências Sociais Aplicadas. Inicialmente, prevê-se forte atuação na oferta de cursos 

de especialização, com aproveitamento dos professores que integrarão o seu quadro 

docente, com a maioria absoluta de mestres e doutores. Consolidado esse nível 

de pós-graduação, a Faculdade iniciará suas atividades na realização de cursos 

de mestrado, nas áreas em que houver massa crítica mais envolvida com a missão 

e os objetivos institucionais. 
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A pós-graduação deve contribuir, significativamente, para a melhoria do 

ensino de  graduação, com a participação dos professores em todos os níveis do 

ensino superior. 

 
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO) 
 
 

 

CURSOS TURNO 

ANO DE IMPLANTAÇÃO/VAGAS* 

2013 2014 2015 2016 2017 

1°S  2ºS  1°S  2ºS  1°S  2ºS  1°S  2ºS  1°S  2ºS 

Direito Público Diurno/Noturno  400  400  200  200  200  200  200  200  200  200 

Direito Penal Diurno/Noturno  300  300  200  200  200  200  200  200  200  200 

Direito Constitucional/ 

Administrativo 
Diurno/Noturno 

200  
200  200  200  200  200  200  200  200 

Direito Privado Diurno/Noturno 200  200  200  200  200  200  200  200 

Direito do Trabalho Diurno/Noturno  150  150  200  200  200  200  200  200  200  200 

Direito Civil  e Processo 

Civil 
Diurno/Noturno

 

150  150  

150  150  150  150  150  150  150  150 

(*) As quantidades inseridas no ano de implantação representam as vagas 
semestrais iniciais projetadas. 

Com base no número de vagas iniciais estima-se uma evolução do alunado, 

no período, de acordo com o quadro seguinte: 
 

 EVOLUÇÃO DO ALUNADO* 

CURSO/HABILITAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 

 1°S 2ºS 1°S 2ºS 1°S 2ºS 1°S 2ºS 1°S 2ºS 

Direito Público 360 684 360 684 360 684 360 684 360 684 

Direito Penal 270 513 270 513 270 513 270 513 270 513 

Direito Constitucional - 180 342 180 342 180 342 180 342 180 

Direito Privado  - 180 342 180 342 180 342 180 342 

Direito do Trabalho 135 392 270 513 270 513 270 513 270 513 

TOTAL 765 1.769 1.422 2.232 1.422 2.232 1.422 2.232 1.422 2.232 

 Evasão estimada: 10 % a/a 
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3.  INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

 
3.1. ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES PREDIAIS 

 
3.1.1. ESPAÇO FÍSICO ATUAL 

 

 
 

O FACULDADE PROCESSUS, está localizada no SEP/Sul EQ 708/907, 

Conjunto D, Asa Sul, Região Administrativa I, Brasília, DF, com edificações com 

6.840,63m
2
, a seguir especificadas: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 

TRABALHADORES  DE  BRASÍLIA  –  AETB,  entidade  mantenedora  da  da 

FACULDADE PROCESSUS. 
 

 
 

INSTALAÇÕES FÍSICAS EXISTENTES (Águas Claras) 
 

 SERVENTIAS  Área (m2) 

Salas de Aula 1.903,936 

Sala da Diretoria Administrativa 364.696 

Almoxarifado 35.76 

Centro ou Diretório Acadêmico 35,668 

Laboratório de Informática 102.18 

Biblioteca 650.00 

Sala de Professores 141.97 

Sala de Reunião 72.93 

Salas de Atendimento a Alunos 10.58 

Núcleo de Apoio ao Docente 10.58 

Salas de Coordenação do Curso 87.68 

Auditório 250.00 

Sala de Reprografia e Apoio Técnico 57.04 

Praça de Alimentação 101.32 

Área de Convivência (Pátio) 2.850 

WC Masculino 36.40 

WC Masculino (Portadores de Deficiência) 4.69 

WC Feminino 36.40 

WC Feminino (Portadores de Deficiência) 4.69 

TOTAL 3.909,33 
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3.1.2. EXPANSÃO 

 
A FACULDADE PROCESSUS, pensando no conforto de seus usuários,  na 

melhoria  da  qualidade  de  ensino  e  na  expansão  de  cursos  e  programas  de 
educação  superior,   expandirá   suas  dependências,  em  razão  do  aumento  da 
comunidade acadêmica e/ou pela criação de novos cursos. 

Para abrigar a expansão de cursos, programas e vagas será construído um 
novo prédio, com as seguintes características, após 2012: 

 
DESCRIÇÃO ÁREA (M2) CAPACIDADE(*)

 

Salas de aula 2.850 3.300 

Laboratórios 60 60 

Biblioteca 680 500 

Salas administrativas 510 250 

Salas-ambiente 80 80 

Sala dos professores 70 50 

Áreas de convivência/alimentaçã 1200 3000 

Auditório 600 720 

Estúdio de gravação 80 40 

Livraria 50 40 

Outras áreas 150 - 

TOTAL: 6.330  

 

3.1.3. ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
Instalações especiais para os portadores de deficiências físicas: 

 1 elevadores que permitem o acesso do estudante com deficiência 

física  aos   espaços  de  uso  coletivo  da  Faculdade  (em  fase  de 

instalação); 

 vagas  em  estacionamentos  nas  proximidades  da  Faculdade  e  em 

estacionamento próprio, a ser construído; 

 banheiros  adaptados,  com  portas  largas  e  espaço  suficiente  para 

permitir o acesso de cadeira de rodas; 

 barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de 

cadeiras de rodas; 

 telefones  públicos  instalados  em  altura  acessível  aos  usuários  de 

cadeiras de rodas. 
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3.2 BIBLIOTECA 
 
3.2.1 DADOS GERAIS 
 

A Biblioteca da Faculdade Processus integra a organização acadêmico-

administrativa, diretamente subordinada à Diretoria. O acervo esta dividido entre a 

Biblioteca Central localizada no campus da Asa Sul e a Biblioteca setorial de Águas 

Claras. 

As duas Bibliotecas adotam a classificação decimal universal (CDU) para a 

classificação de seu acervo e a catalogação segundo as normas do Código Anglo-

Americano (AACR2) e referenciada de acordo a norma da ABNT 6023. 

As bibliotecas possuem um acervo que atende as necessidades da IES, como 

livros, periódicos, DVD´s, fitas cassetes e revistas científicas. O acervo é devidamente 

ampliado e atualizado semestralmente conforme solicitação dos docentes e avaliação 

dos coordenadores.  

Dado que o acervo é centralizado via sistema, os alunos dos dois campi podem 

reservar livros de ambas às bibliotecas. Também possuem ferramentas de 

gerenciamento através de um sistema integrado de informação, conforme dito 

anteriormente, que permite toda gestão do acervo bibliográfico local e via web 

oferecendo serviços virtuais aos alunos como pesquisas, reservas e empréstimos. Este 

sistema está integrado com os demais setores da organização, tais como: acadêmico, 

financeiro, compras, contabilidade, estoque e recursos humanos.  

As bibliotecas dos dois Campi disponibilizam de salas de Multimídia, Sala de TV e 

DVD, cabines individuais para estudo e pesquisa, acesso a internet, sala de leitura em 

grupo com amplo espaço climatizado. A área total da Biblioteca do Campus I 

corresponde a 456 m² e seu acervo está composto por 2803 títulos e 11.973 

exemplares de livros e 66 títulos e 2.307 fascículos de periódicos. A área total da 

Biblioteca do Campus II corresponde a 650 m² e seu acervo está composto por 1.144 

títulos e 12.284 exempares de livros e 79 títulos e 1390 fascículos de periódicos, 

totalizando 3.947 títulos e 24.257 exemplares de livreos. A bibliotecária Chefe é Adélia 

Leana Getro de Carvalho Bonfim, CRB1: 1438.  

A IES mantém verba permanente e estável para fazer frente às despesas de 

atualização da Biblioteca, conforme previsão do planejamento econômico-financeiro. A 

atualização do acervo é um processo contínuo, com vistas a manter o suporte 

adequado aos alunos e professores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A  
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melhoria dos acervos dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e 

Secretariado têm como objetivo mantê-los sempre atualizados. Os títulos novos são 

indicados pelos coordenadores dos cursos, professores, bibliotecários e alunos, para à 

comissão responsável em implementar as diretrizes da política de atualização e 

expansão do acervo. 

A seguir uma síntese das principais informações sobre a Biblioteca Central na Asa 

Sul e a Biblioteca Setorial em Águas Claras. 

 

3.2.2 MISSÃO 

     A Biblioteca tem como propósito  contribuir para  a qualidade da educação, da 

pesquisa e da extensão, tendo como missão, democratizar o saber, que possibilita a 

apropriação e a transformação dos conhecimentos acumulados, aperfeiçoando a 

formação cultural e educacional do ser humano. 

 

3.2.3 OBJETIVO 

Atuar eficaz e eficientemente na assistência informacional ao corpo docente e 

discente, processando e disseminando informação em todas as áreas do conhecimento. 

 

3.2.4 ESPAÇO FÍSICO 
 

A biblioteca central ocupa uma área total 350 m² e a biblioteca setorial de Águas 

Claras 650m² assim distribuídos: áreas para estudo, acervo de livros, periódicos e obras 

de referência, serviços técnicos, setor de empréstimo e multimeios.  A infra-estrutura 

atual da biblioteca atende às nossas necessidades dos cursos existentes na faculdade. 

  A biblioteca Central ocupa uma área de 450 m² distribuídos em: 

 Área construída:  450 m² 

 Área serviço técnico: 14.96 m² 

 Área para estudo: 254 m² 

 Cabines para estudo em grupo: 23m² 

 Área para leitura de revistas e jornais: 18.25m² 

 Área multimeios: 8.71m² 



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA – AETB PDI DA 
FACULDADE PROCESSUS 

                                       ASA SUL E AGUAS CLARAS- DF 

 

 Área para o acervo: 131m² 

 

A biblioteca setorial de Águas Claras ocupa uma área de 650 m² distribuídos em: 

 Área construída: 650m² 

 Área serviço técnico: 55,35m² 

 Área para estudo: 475,19 m² 

 Cabines para estudo em grupo: 1,21m² 

 Área para leitura de revistas e jornais: m²  

 OBS: a área de leitura fica na mesma área de estudo, no momento, não temos um 

espaço especifico. 

 Área multimeios: 31,96m² 

 Área para o acervo: 140,69m² 

 

As instalações físicas contemplam infra-estrutura e condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais. 

 

3.2.5 MOBILIÁRIO 
 

Para atendimento à comunidade acadêmica, a biblioteca dispõe de mobiliário 

necessário para o desenvolvimento de suas atividades e acomodação dos usuários. 

Disponibiliza mesas de estudo para portadores de necessidades especiais e:  

 Balcões projetados para o atendimento aos usuários; 

 Estações de trabalho para atividades técnicas; 

 Biblioteca Central: 

 Sofás para leitura de jornais 2 

 Quantitativo de mesas e lugares: 

 Cadeiras: 82 

 Mesas para estudo em grupo: 6 

 Mesas para computador: 8 

 Mesa para estudo individual: 40 
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 Biblioteca Setorial AC: 

 Balcões projetados para o atendimento aos usuários; 

 Sofás para leitura de jornais;  

 Cadeiras total de 138  

 Mesas para estudo em grupo: total de 27 

 Mesas para computador: 6 para pesquisa e 2 para serviço interno 

 Mesa para estudo individual: 21 

 

 

3.2.6 ACERVO E POLÍTICA DE EXPANSÃO DO ACERVO 

 

O acervo bibliográfico vem sendo atualizado é vem crescendo anualmente, para 

suprir as necessidades dos alunos, professores e coordenadores da Faculdade em 

concordância com as recomendações do MEC e necessidades de atualização. 

 

TIPO DE  ANO/QUANTIDADE(*) 

ACERVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAIS 

Livros:  

 Títulos 1.894      3721 

 Exemplares 7.836      24257 

Periódicos 

científicos 

278      3438 

Jornais e revistas 2      2 

Base de dados on 

line 

1      1 

cd-rom /DVD  128      432 

Fitas de vídeo 20      34 
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Foi previsto investir nos próximos anos na aquisição de tecnologias que facilitem 

o acesso e recuperação de documentos de forma presencial e remota. Dentro deste 

cenário, onde a biblioteca atua como fornecedora de recursos eletrônicos a política de 

expansão do acervo contemplou livros e coleção de documentos informacionais em 

mídias eletrônicas. Hoje este e o nosso quadro comparativo de crescimento de  2008 

para 2013.   

 
3.2.7 Mecanismo e periodicidade de atualização do acervo. 

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, por indicação de alunos, 

professores e coordenadores da faculdade, em razão de novas edições ou para 

atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a subsidiar 

projetos de pesquisa e extensão. Temos como prioridade, na aquisição de livros, 

àqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar de cada 

disciplina dos cursos ministrados, em todos os níveis. 

O acervo atende apropriadamente às funções de ensino, pesquisa e extensão, 

em livros, periódicos (assinaturas correntes), base de dados, vídeos e software. 

Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca tem livros de referência, 

acervo abrangente das outras áreas de conhecimento e biblioteca eletrônica, que são 

utilizados nos computadores postos à disposição dos alunos e que possam contribuir 

para a formação científica, técnica, geral e humanística da comunidade acadêmica.  

O planejamento econômico-financeiro reserva dotação orçamentária para 

atualização e ampliação do acervo. 

A instituição já dota a Biblioteca de acervo de periódicos, nacionais e 

estrangeiros, específicos para o curso e outros de interesse da comunidade. Para tanto 

manterá assinaturas correntes de periódicos, que serão ampliadas, de acordo com as 

indicações dos coordenadores de cursos, docentes e alunos, e leva em conta os 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Constitui nesta fase em que se desenvolvem as operações de aquisição, seleção 

e avaliação relacionadas com a formação e desenvolvimento do acervo, atender às 

necessidades dos usuários. Procura-se adquirir a melhor informação para o usuário, 

qualquer que seja o formato. 
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As funções de aquisição e seleção estão sempre interligadas, ambas convergem 

para a análise de conteúdo dos documentos ou materiais que compõem o acervo 

bibliográfico.  

Na nossa Biblioteca ao definir a política de seleção e aquisição deu-se 

importância à atualização do acervo. Para tanto a biblioteca conta com a avaliação, por 

parte do copo docente, para os materiais sugeridos para compra. 

Ao estabelecer critérios para seleção, priorizaram-se as áreas temáticas e os 

projetos pedagógicos dos cursos, respeitando a individualidade e características do 

mesmo.  

Para atender a bibliografia básica, o número de exemplares adquiridos é 

proporcional ao número de alunos do curso. 

Para a bibliografia complementar, procura-se atender a demanda da área. 

Hoje a aquisição se dá pelo processo de: 

Indicação: Neste processo a coleção é adquirida conforme sugestão do 

solicitante, o diretor da faculdade, coordenador, professor e alunos são as categorias de 

usuários que fazem sugestões para as novas aquisições. 

Composição do acervo: 

 

 Livros nacionais e internacionais; 

 Periódicos nacionais e internacionais; Materiais especiais: Bases de dados, 

filmes, CD-ROM; 

 Jornais impressos; 

 Obras de referência; 

 Materiais especiais: Bases de dados, filmes, CD-ROM; 

 

 

3.2.8 SERVIÇOS 
 

 São feitos os serviços de seleção e aquisição de material bibliográfico, levantamento 

bibliográfico, tratamentos da informação preparam para empréstimo e disseminação da 

informação. 
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O acesso ao material bibliográfico ocorrerá por meio de catálogo informatizado 

ou ainda pela Internet. O aluno requisitará o título de interesse via internet ou 

diretamente no balcão de atendimento da biblioteca, nos terminais ou junto aos 

auxiliares da biblioteca. 

Os empréstimos serão disponibilizados ao público interno (alunos, funcionários e 

professores), com prazos determinados e renováveis por igual período conforme a 

necessidade do usuário.   

Todas as atividades são voltadas para o propósito final da biblioteca, que é o 

atendimento eficaz e eficiente aos usuários presenciais e remotos. Na aplicabilidade 

dessas novas tecnologias de acesso e recuperação da informação o foco é o usuário. 

 

Serviços disponíveis: 

 

 Empréstimo domiciliar. 

 Consultas: On line  

 Acesso ao catálogo bibliográfico on line para consulta via Internet, e 

em terminais de consultas local.  

 Capacitação de usuários para uso de tecnologias de recuperação 

da informação para pesquisas avançadas. Este serviço será 

oferecido ao aluno que vão escrever a monografia. 

 Serviço de apoio ao usuário para elucidações de dúvidas quanto à 

utilização da biblioteca e apoio às pesquisas. 

 Levantamento bibliográfico sob encomenda. Auxilio as pesquisas 

bibliográficas. 

 Acesso on-line. Estão disponíveis aos usuários computadores para 

acesso a Internet, banco de dados, livros e periódicos eletrônicos.  

 Serviço de apoio ao usuário. Propõe-se um novo modelo de 

prestação de serviço de referência, focado nas necessidades 

informacionais do cliente. O propósito é ensinar ao usuário como 

encontrar e usar a informação por si mesmo. Modelo confere 

autonomia ao usuário.  

São competências deste serviço: 

 Auxiliar o usuário a localizar o material bibliográfico; 
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 Auxiliar o usuário nas consultas ao catálogo on-line; 

 Instruir o usuário quanto ao uso da biblioteca; 

 Suprir todas as necessidades de informação dos usuários; 

 Apoiar as atividades de pesquisa acadêmica. 

A Biblioteca da Faculdade Processus disponibiliza aos discentes as normas da 

ABNT que regulariza os trabalhos de conclusão de curso (monografia) e o regulamento 

de iniciação científica, auxiliando no cumprimento das exigências específicas para a 

apresentação de trabalhos técnicos e científicos.  

O profissional Bibliotecário em atividade na biblioteca, esta apta a oferecer 

orientação aos discentes, quanto à formatação e normatização dos trabalhos 

acadêmicos, sempre baseado nas normas de ABNT, e aos interessados também é 

oferecido o auxilio nos treinamentos específicos para consultas em banco de dados e 

pesquisas de sites acadêmicos para dar suporte na elaboração destes trabalhos. 

 O aluno tem também à sua disposição um grupo de professores indicados pela 

Coordenadoria do Curso para o auxílio nos trabalhos. Esses professores poderão ser 

encontrados no NDE – Núcleo Docente Estruturante.  

 

3.2.9 RECURSOS HUMANOS 
 

A biblioteca possuí hoje um quadro funcional devidamente capacitado para 

disponibilizar um atendimento de qualidade a comunidade acadêmica composto por:      

  Biblioteca Central: 

 1 Bibliotecário 

 4 Auxiliares de biblioteca 

 2 seguranças 

 

 Biblioteca Setorial AC: 

 1 Bibliotecário 

 4 Auxiliares de biblioteca  

 2 seguranças 
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FUNÇÃO CARGO ATIVIDADE QTDE DE PROFISSIONAIS A  

SEREM ADMITIDOS, POR ANO  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Bibliotecário 1 - - - - - 1 

Auxiliar de Biblioteca 2 3 3 - - - 8 

Segurança 1 1 - 1 1 - 4 

 

 

3.2.10 ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO 

 

A organização da coleção é a fase em que se desenvolvem as operações 

relacionadas ao processamento técnico da coleção voltada para o acesso e 

recuperação da informação. 

Os processos operacionais na Biblioteca da Faculdade Processus consistem em: 

 Análise temática (classificação, indexação) objetivando a recuperação de 

conteúdo. A coleção está classificada conforme Tabela de Classificação 

Decimal Universal – CDU; 

 Analise descritiva (catalogação), o formato utilizado é a catalogação 

referenciada, conforme NBR 6023; 

 Etiquetagem utiliza-se código de barras e n° de chamada; 

 O armazenamento da coleção se dá por arranjo temático com base na 

CDU; 

 A sinalização das estantes e prateleiras é feita com a indicação remetendo 

para a divisão de assunto e classificação (CDU) do setor; 

 Executar tarefas correlatas. 

3.2.11 RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Para acesso a internet a unidade disponibiliza a rede Wi Fi  

  Equipamentos disponíveis para o trabalho na Biblioteca: 

 24 computadores 
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  2 Impressoras Laser                            

 4 Impressoras   Térmica  

 

  Estão assim destinados: 

 

 Computadores para serviço de empréstimo; 

 Computadores para o processo técnico; 

 Computadores para consulta à Internet e bases de dados; 

 

A Biblioteca está integralmente informatizada. Está disponível para seus usuários 

um sistema de levantamento bibliográfico através do catálogo informatizado (base de 

dados) e funcionará com as seguintes facilidades: 

Para tal processo, a instituição coloca à disposição da Biblioteca profissionais de 

informática, não só para a implantação dos sistemas, mas também para seu 

gerenciamento, proporcionando à comunidade acadêmica segurança, confiabilidade e 

agilidade na recuperação da informação. 

Além dos terminais da Biblioteca para acesso à Internet, a comunidade 

acadêmica tem à sua disposição, laboratório de informática. 

A atualização tecnológica desses equipamentos é realizada periodicamente, de 

acordo com o plano de informática. O aumento do número de terminais à disposição 

dos usuários manterá a relação inicial, de acordo com a evolução dos usuários, 

especialmente, alunos e professores. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Todas as atividades são voltadas para o propósito final da biblioteca, que é o 

atendimento eficaz e eficiente aos usuários presenciais e remotos. Na aplicabilidade 

dessas novas tecnologias de acesso e recuperação da informação o foco é o usuário. 
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Serviços disponíveis: 

 

 Empréstimo domiciliar. 

 Consultas: On line  

Acesso ao catálogo bibliográfico on line para consulta via Internet, e 

em terminais de consultas local.  

 Capacitação de usuários para uso de tecnologias de recuperação 

da informação para pesquisas avançadas. Este serviço será 

oferecido ao aluno que vão escrever a monografia. 

 Serviço de apoio ao usuário para elucidações de dúvidas quanto à 

utilização da biblioteca e apoio às pesquisas. 

 Levantamento bibliográfico sob encomenda. Auxilio as pesquisas 

bibliográficas. 

 Acesso on-line. Estão disponíveis aos usuários computadores para 

acesso a Internet, banco de dados, livros e periódicos eletrônicos.  

 Serviço de apoio ao usuário. Propõe-se um novo modelo de 

prestação de serviço de referência, focado nas necessidades 

informacionais do cliente. O propósito é ensinar ao usuário como 

encontrar e usar a informação por si mesmo. Modelo confere 

autonomia ao usuário.  

São competências deste serviço: 

 Auxiliar o usuário a localizar o material bibliográfico; 

 Auxiliar o usuário nas consultas ao catálogo on-line; 

 Instruir o usuário quanto ao uso da biblioteca; 

 Suprir todas as necessidades de informação dos usuários; 

 Apoiar as atividades de pesquisa acadêmica. 

PERIÓDICOS, JORNAIS E REVISTAS 

Dentre os periódicos, jornais e revistas assinados, encontram-se disponíveis na 

biblioteca para leitura os jornais diários nacional.  
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BASE DE DADOS 

A Biblioteca possui bases de dados que possibilitará à comunidade acadêmica 

acesso a ampla informação sobre todas as áreas dos conhecimentos humanos, com 

ênfase para os cursos oferecidos, em todos os níveis. 

 

 

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

   A informatização vem dando acesso às mais diversas fontes de informação, 

possibilitando ampliar as formas de consulta. 

O processo de recuperação da informação está totalmente informatizado, a 

chave é a interação com o usuário.  

 Permite-se o acesso a informação por:  

Livros. 

 Autor 

 Titulo 

 Assunto 

Periódicos.  

 Autor do artigo 

 Titulo do artigo 

 Titulo do periódico 

 Assunto  
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NORMAS GERAIS DA BIBLIOTECA 

Horário de funcionamento da biblioteca 

Dias úteis: 8h às 22h 

Sábados: 8h às 14h 
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Identificação do usuário 

Alunos: identidade estudantil. 

Funcionários e professores: identidade funcional. 

NORMAS DE EMPRÉSTIMO 

Empréstimo de livros 

Empréstimo especial: exemplares um ou único poderão ser retirados na sexta-feira ou 

véspera de feriado. A devolução será no primeiro dia útil seguinte. 

06 livros por aluno. Por um período de 15 dias 

10 livros por professor. Por um período de 30 dias. 

04 livros por funcionário. Por um período de 4 dias. 

A renovação é permitida somente para os casos em que o livro não esteja reservado. 

 

ATRASO NA DEVOLUÇÃO 

Empréstimo comum: será cobrado por livro/dia de atraso. 

Empréstimo especial: a taxa cobrada é de 3 vezes o valor da multa 

normal.(Cobramos R$ 5,00 por atraso no empréstimo especial, portanto, seria 5 vezes). 

DANOS 

Em caso de perda ou adulteração do material bibliográfico, o usuário deverá 

repô-lo. 

 

A seguir apresentamos o Guia de Usuário da Biblioteca, o qual é disponibilizado 

para toda a comunidade acadêmica. 

 

GUIA DO USUÁRIO BIBLIOTECA 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
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- Segunda a Sexta: 8h ás 22h 

Sábado: 8h ás 12h 

 

SERVIÇOS 

 

- Empréstimo domiciliar; 

- orientação á pesquisa; 

- Consulta local: on-line 

- Reserva ao professor; 

- Treinamento do Usuário 

- Orientação à apresentação de trabalhos; 

- Orientação às estratégias de busca na Internet; 

- Comutação Bibliográfica. 

 

CARTEIRA ESTUDANTIL OU FUNCIONAL 

 

A carteira é seu passaporte para entrar na BIBLIOTECA PROCESSUS. Sua 

apresentação é indispensável para efetivar empréstimos, devoluções, pesquisas, etc. 

 

EMPRESTIMO DOMICILIAR 

 

Ao ingressar na Processus, os membros da comunidade acadêmica terão que fazer seu 

cadastro na Biblioteca. Somente o usuário cadastrado poderá retirar documentos por 

empréstimo. 

 

O limite de exemplares para empréstimo e prazo de Devolução é: 
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USUÁRIO LIVROS 

ALUNO 06 Livros por 15 dias 

FUNCIONÁRIO 04 Livros por 15 dias 

DOCENTE 10 Livros por 30 dias 
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DEVOLUÇÂO 

 

O leitor, ao devolver o material bibliográfico, deverá guardar o comprovante de 

devolução. 

 

RENOVAÇÃO 

 

È permitida só para obras não reservadas, e com a apresentação da mesma. 

Só é permitido renovação um dia antes do prazo de vencimento. 

 

RESERVA 

 

Para obras que se encontram emprestadas, o usuário poderá solicitar reserva. É 

permitido 03 reservas por usuário. A obra reservada. A obra reservada permanecerá á 

disposição do usuário por 24 horas. 

 

 

OBRAS EXTRAVIADAS OU INUTILIZADAS – MULTA 

 

As publicações emprestadas ao leitor ficarão sob sua inteira responsabilidade. O 

extravio ou inutilização das mesmas implicará obrigatoriedade de reposição das 

mesmas, além de multa equivalente aos dias de atraso. 
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PENALIDADES 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa, calculada a 

partir do atraso, a multa é de R$1,00 por dia e por obra. Pra empréstimo especial, multa 

de R$5,00 por dia e por obra. 

LEITOR EM DÉBITO COM A BIBLIOTECA 

 

- Não poderá retirar obras por empréstimo. O diploma de conclusão do curso, 

trancamento de matrícula, transferência, desligamento de funcionários só serão 

liberados pelos setores competentes mediante apresentação do “NADA CONSTA”, 

fornecido pela BIBLIOTECA PROCESSUS. 

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS 

 

- A Biblioteca Processus não se responsabiliza por pertences pessoais deixado em suas 

instalações. 

- Ao sair não deixa as obras consultadas sobre a mesa, entregue para o funcionário.  

- Apresentar com naturalidade seus pertences para inspeção ao sair da Biblioteca, 

pastas e mochilas devem ser guardados no escaninho. 

- Respeitar a ordem, a disciplina e o silêncio  em todo recinto da biblioteca. 

- Devolver o material emprestado dentro do prazo estabelecido. 

- Responsabilizar-se por todos os danos causados ao material bibliográfico utilizado. 

- Respeitar os funcionários e os demais usuários da biblioteca. 

- Proibido beber, lanchar e fazer uso do celular. 

- Mantenha seus pertences sempre sobre sua constante vigilância  

 

USO DO MICRO 

 

- Até dois usuáros por micro. 

- Não são permitidos site pornogáficos, orkut e bate- papos pela internet. 

- As maquinas são de uso exclusivo para pesquisas.. 

- Tempo de uso: 30 min. 
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EQUIPAMENTOS 

 
Hoje o desempenho competente, em qualquer profissão, reclama o 

conhecimento e a prática de instrumental tecnológico e de multimeios. 

O funcionamento de uma IES pressupõe a disponibilidade desses recursos e 

a presença de operadores capazes de propiciar uma gestão eficiente dos mesmos e 

de ensinar como utilizá-los, segundo os programas e objetivos propostos no projeto 

de cada curso. 

Ademais,  os  recursos  tecnológicos  e  de  multimeios  devem  funcionar, 

também, como vias de integração da IES com a comunidade, mediante atividades 

complementares, extensionais  e  de serviços, de caráter interdisciplinar, inclusive 

como forma de conhecer melhor o mercado de trabalho. 

Ao colocar a infra-estrutura tecnológica disponível em atividades de ensino, 

extensão e pesquisas, a FACULDADE estará: 

  revendo a concepção de IES fechada e abrindo canais de comunicação e 
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parceria com as comunidades envolventes; 

  concorrendo para a difusão dos conhecimentos obtidos; 

  praticando uma ação continuada e recíproca entre os serviços 

extensionais, o ensino e a iniciação à pesquisa no que concerne a sua área 

de atuação. 

Os  recursos  tecnológicos  estão  em  todos  os  espaços.  A  internet,  por 

exemplo, funciona como um canal aberto no mundo da comunicação generalizada, 

onde tudo pode ser digitalizado e comunicado em tempo imediato. Os computadores 

invadem o exercício de todas as  profissões. E são as redes de comunicação que 

interligam as regiões e as culturas. Existe, assim, uma espécie de inteligência. 

Impõe-se, portanto, que uma IES, nos diferentes níveis e denominações, seja 

um  pólo  das  redes  de  comunicação  que  conectam  o  mundo  da  comunicação 

globalizada. Se não o fizer,  ficará à margem da revolução tecnológica e estará 

formando profissionais alheios às realidades do mundo contemporâneo e, 

conseqüentemente, não qualificados para a demanda de trabalho. 

Em razão da forte interatividade da vida moderna, até as crianças já pensam 

de forma diferente e avançada, incorporando novos conhecimentos e tendo outras 

visões-de-mundo. A FACULDADE não pode quedar-se indiferente. Cabe-lhe 

incorporar as conquistas tecnológicas e  adquirir o  instrumental necessário  a  

habilitar seus formados para trabalhar no mundo da globalização e das diferenças. 

Contudo, a FACULDADE está adquirindo e instalará instrumentos 

tecnológicos e de  multimeios visando ser um pólo nessa rede de conexões, um 

espaço ativo de produção de  cultura  e  conhecimento e um  centro  de formação  

de profissionais qualificados, conforme demonstrado a seguir: 
 

 

 

Campus I na SEP/SUL EQ 708/907 módulo “D” - Asa Sul 89 
Campus II na Av. das Araucárias Lote 4.400, Águas Claras 
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BIBLIOTECA 

Microcomputadores 3 

Terminais de Consulta 5 

Recursos Multimeios 3 

SECRETARIA/NÚCLEOS ACADÊMICOS 

Microcomputadores 2 

DIREÇÃO/SALAS DE PROFESSORES/COORDENAÇÃO 

Microcomputadores 6 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

Microcomputadores 1 

SALA DE VÍDEO E MULTIMEIOS 

Microcomputadores 3 

Recursos Multimeios 3 
 

 
 

Com a previsão de implantação de novos cursos e programas diversos, após 

o  primeiro  ano  de  vigência  do  PDI,  a  FACULDADE  elaborou  um  cronograma  de 

implantação  de  computadores  e  multimeios,  para  todos  os  setores,  exceto  o 

Laboratório de Informática, conforme segue: 
 

 
 

DESCRIÇÃO 
QTDE A SER ADQUIRIDA, POR ANO 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS DIVERSOS 
 

Microcomputadores 0 2 0 5 0 7 

Recursos Multimeios 0 2 0 2 0 4 

BIBLIOTECA 

Microcomputadores 0 1 0 2 0 3 

Terminais de Consulta 0 0 2 0 3 5 

Recursos Multimeios 0 1 0 2 0 3 

SECRETARIA/NÚCLEOS ACADÊMICOS 

Microcomputadores 0 1 0 1 1 3 

Recursos Multimeios 0 1 0 1 1 3 

DIREÇÃO/SALAS DE PROFESSORES/COORDENAÇÃO 

Microcomputadores 0 2 1 1 1 5 

Recursos Multimeios 0 0 1 0 1 2 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

Micocomputadores 0 0 0 1 0 1 

Recursos Multimeios 0 0 0 0 0 0 

SALA DE VÍDEO E MULTIMEIOS 

Microcomputadores 0 0 1 0 1 2 

Recursos Multimeios 0 1 1 1 1 4 

 

5.1.5. ACESSO AOS EQUIPAMENTOS PELOS DOCENTES E DISCENTES 
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Os professores, pessoal técnico-administrativo e alunos utilizarão os 

equipamentos  dos  laboratórios,  sala  de  vídeo  e  multimeios  e  da  biblioteca  da 

FACULDADE PROCESSUS,  de  acordo  com  as  normas  baixadas  pelo  órgão 

competente e aprovadas pelas Coordenações de curso, quando forem implantados 

os laboratórios e os demais meios instrucionais. 

Quanto à aquisição de computadores, periféricos e instrumentos multimeios, a 

preocupação é com a satisfação dos seguintes itens: 

  máquinas  e  equipamentos  suficientes  para  uso  do  corpo  docente,  dos 

alunos e dos funcionários técnicos e administrativos; 

  boa relação entre número de usuários e número de máquinas; 

  contratação de pessoal qualificado, sempre disponível em cada laboratório 

ou oficina de trabalho ou estúdio; 

  operadores qualificados a serviço dos usuários. 

Para  todos  os  cursos  estão  previstas  atividades  acadêmicas  a  serem 

desenvolvidas  nos  laboratórios,  oficinas  e  espaços  de  estudo,  sempre  sob  a 

supervisão  de  pessoal  qualificado.  A Diretoria  encarrega-se  de  acordar  com  os 

professores os horários e o número  de  alunos que devem utilizar o parque de 

equipamentos e desenvolver práticas discentes. Nos programas das 

matérias/disciplinas  que  demandam  o  uso  dos  recursos  computacionais  e  de 

multimídia, os professores e técnicos buscam a combinação teoria/prática, tendo em 

vista que o princípio do in service training é o melhor processo para inserir o aluno 

no contexto da profissão de sua atuação futura. 

O acesso  aos  laboratórios  de  informática  e  ao  parque  de  equipamentos 

instrucionais   poderá  ser  individual,  a  juízo  do  professor  da  disciplina  e  sob 

autorização do Coordenador do curso, ou em turmas com número de alunos definido 

pelo professor, segundo a natureza das práticas discentes. Compete à Coordenação 

de cada curso afixar nos quadros de aviso, semanalmente, a pauta de acesso, com 

indicativo de turmas, horários e os nomes dos professores e/ou técnicos 

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos. 

Além  disso,  os  professores  têm  acesso  a  equipamentos  de  informática 

disponível na sala de professores. 

 
5.1.6. REDE DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) 

 
Os equipamentos disponibilizados para os professores e alunos, nos diversos 

espaços  existentes na FACULDADE PROCESSUS, estarão conectados às redes 

de comunicação científica, permitindo aos seus usuários a comunicação via internet. 

Além disso, a IES pretende, até o final do qüinqüênio, disponibilizar, por meio digital, 

diversos  serviços  (consulta  remota  a  Biblioteca,  com  possibilidades  de  reserva; 

lançamento remoto de notas e faltas pelos docentes; acesso remoto a notas e faltas 

pelos alunos; disponibilização digital do conteúdo das  aulas para os alunos; entre 

outros) para a sua comunidade acadêmica. 

 
5.2. INFORMÁTICA 
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A comunidade acadêmica terá à sua disposição, em 2008,  de um laboratório 

de  informática,  em funcionamento das 8 às 22 h de segunda a sexta-feira, e aos 

sábados das 8 às 18h. Em 2009  será instalado outro laboratório de informática, com 

funcionamento no mesmo horário 

Eis a descrição sumária dos laboratórios de informática: 
 

 

CONFIGURAÇÃO 

Nome  

Tipo de CPU 
Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco (Gb) 

Qtde 

micros 

Laboratório 1 Pentium IV 3.0 GHz 1 Gb 80 Gb 25 

Laboratório 2 Pentium IV 3.0 GHz 1 Gb 80 Gb 25 

Tipo de CPU = Servidor Pentium IV 3.0 GHz ou Terminal Pentium IV 3.0 
 

GHz 
 
 

Estão disponíveis os seguintes softwares, para apoio acadêmico e 

administrativo, todos devidamente registrados e licenciados, na forma da lei: 
 

 

Software Fabricante Finalidade Ambiente Utilização Integração 
 

CORPORE RM  RM 

Sistemas 

Solução de ERP 

completa de 

Gestão 

Educacional/Finan 

ceiro Contábil 

Windows 2000, 

feito em Delphi 

usando base 

de dados em 

SQL 

Software 

multi 

usuário 

Totalmente 

integrado 

 

 
 

5.3. LABORATÓRIOS 

 
A manutenção e conservação das instalações físicas serão realizadas por 

pessoal  da própria instituição ou mediante terceirização, através de contratos com 

empresas especializadas. 

a) Horário de funcionamento 

Os laboratórios de informática asseguram acessos diários, de 2ª a 6ª feira das 

8 às 22 horas,  e aos sábados das 8 às 18 horas, para que os docentes e discentes 

tenham plenas condições de desenvolvimento de seus estudos, práticas 

investigativas, trabalhos,  consultas e serviços e cursos de extensão. 

b) Política de acesso e uso 

A utilização dos laboratórios é atividade essencial para o curso tanto dentro 

da carga horária como em outros horários, de acordo com a organização de cada 

disciplina e da administração dos laboratórios. 

As atividades em laboratório poderão ser em grupo ou individualizadas, com 

acompanhamento  direto  do  professor  responsável  pela  disciplina,  auxiliado  por 

monitores e pessoal técnico de apoio. 

c) Plano de conservação e atualização tecnológica 
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A conservação e atualização dos equipamentos serão feitas a partir de uma 

análise constante a cargo do pessoal técnico de apoio, com o auxilio do pessoal da 

manutenção, os quais verificarão a necessidade de aquisição de novos 

equipamentos e/ou atualização dos existentes. 

A atualização de software será feita também mediante análise periódica do 

pessoal técnico de apoio, consideradas as sugestões de professores do curso que 

utilizarão os  laboratórios como suporte para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

d) Plano de  manutenção 

A  manutenção  de  equipamentos,  dependendo  de  sua  amplitude,  será 

assegurada  pelo  pessoal  técnico  de  apoio  da  própria  instituição  ou  através  de 

contratos com os  fornecedores dos equipamentos. A reposição de materiais de 

consumo  será  compatível  com  a  demanda  das  atividades  realizadas  em  cada 

semestre. 

e) Pessoal técnico de apoio 

O  pessoal  técnico  de  apoio  será  formado  por  equipe  de  profissionais 

escolhidos pela Faculdade, tendo como responsabilidades a atualização tecnológica, 

manutenção da gerência de redes, manutenção e instalação dos equipamentos nos 

laboratórios, biblioteca e demais setores, para que o ensino seja sempre ministrado 

com apoio das novas tecnologias e para assegurar a manutenção da qualidade dos 

cursos e programas oferecidos à comunidade. 

Para o seu primeiro ano de funcionamento, a FACULDADE PROCESSUS 

colocará à disposição de sua comunidade acadêmica um laboratório de informática, 

já descrito no item anterior. 
 

 
 

5.4. RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA 
 

 

A FACULDADE  PROCESSUS tem, em sua infra-estrutura de apoio 

pedagógico, a grande alavanca para a realização de aulas, reuniões e eventos na 

Instituição. 

A aquisição de aparelhos audiovisuais, principalmente os mais usados em 

sala  de  aula,  como  TV,  vídeo  e  retroprojetor,  irá  facilitar  o  fazer  pedagógico. 

Objetivando que os docentes desenvolvam atividades acadêmicas utilizando as mais 

modernas  metodologias  de  ensino,  estes   têm  a  sua  disposição  os  recursos 

multimídia necessários, podendo utilizá-los nos laboratórios,  nas salas de aulas e 

demais ambientes, conforme o caso. Para tanto, o professor deverá agendar junto 

ao  órgão  responsável,  indicando  quando,  onde  e  o  tempo  necessário  para  a 

utilização dos equipamentos e o material didático-pedagógico que será utilizado. 

O quadro a seguir mostra a infra-estrutura de apoio pedagógico, no que se 

refere a recursos audiovisuais e multimídia que serão, inicialmente adquiridos: 
 

 

 QTDE  EQUIPAMENTOS 

3 Projetores de multimídia (Data Show) 
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1 Videocassete 

2 Televisores 29 polegadas 

2 Retroprojetores 

1 Aparelho de Som 

1 Aparelho DVD 

2 Telas 

12 TOTAL 

 

Para manter este apoio as metodologias de ensino, a FACULDADE  pretende 

adquirir  novos  recursos  audiovisuais  no  decorrer  do  qüinqüênio  de  seu  PDI, 

conforme o cronograma abaixo: 
 
 

TIPO DE 

EQUIPAMENTO 

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO 

QUANTIDADE 

2008 2009 2010 2011 2012 

 

 
TOTAL 

Projetor multimídia --- 0 0 1 0 1 

Videocassete --- 0 1 0 1 2 

Televisor --- 1 1 1 1 4 

Retroprojetor --- 0 1 0 0 1 

Filmadora --- 0 1 0 0 1 

Aparelho de Som --- 0 1 0 1 2 

Aparelho DVD --- 1 0 1 0 2 

Telas --- 0 1 0 1 2 

TOTAIS --- 2 6 3 4 15 

 
5.5. ESTRATÉGIAS  E  MEIOS  PARA  COMUNICAÇÃO  COM  A  COMUNIDADE 

INTERNA E EXTERNA 

 
A mantenedora definiu que o processo de comunicação e posicionamento de 

marca  da  mantida  deverá  ser  trabalhada  por  meio  de  duas  linhas  paralelas, 

maximizando o esforço em Marketing e tornando-o mais direcionado e eficaz, além 

de possibilitar ao público uma  continuidade  perceptiva da imagem corporativa da 

instituição. 
 

 

a) Comunicação Interna 
 

  Objetivo:  fortalecimento  da  imagem  corporativa  da  mantida  e 

contínua base informativa acerca de conquistas, filosofia de ensino e 

aprimoramento curricular. 

  Público-alvo: corpo  docente,   corpo discente e corpo técnico- 

administrativo. 

  Ações: 

 Quadros  informativos  nos  corredores  internos  de  acesso  a 

mantida; 

 Cartazes informativos nos sanitários masculinos e femininos; 
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 Encontros mensais da direção pedagógica da mantida com os 

representantes de sala, definidos pelas turmas; 

 Catalogação de endereço eletrônico por público de todos os 

envolvidos da mantida (alunos, professores,  direção 

pedagógica,  funcionários e parceiros) para circulares 

informativas de acordo com o assunto; 

 Formatação  e  desenvolvimento  de  portal  da  Mantida  com 

interação entre os envolvidos; 

 Formatação de um jornal informativo com periodicidade 

bimensal  da  mantida,  com  distribuição  gratuita  aos  corpos 

discente docente e técnico-administrativo. 

 
b) Comunicação Externa 
Esta linha de comunicação se divide em dois focos de atuação: 

 

 

  Institucional 
 

 Objetivo:  fortalecimento  da  imagem  corporativa  como  instituição  de 

ensino qualificada e diferenciada. 

 Público-alvo: comunidade formadora de opinião em geral, focado em ex- 

alunos, alunos graduados, alunos em graduação e até do ensino médio. 

 Ações: 

   Formatação de papelaria comercial da mantida (papel timbrado, 

cartões de visita, envelopes e pastas); 

   Contratação de assessoria de imprensa para geração de 

credibilidade  e  informação  sobre  o  lançamento  e  filosofia  da 

mantida; 

   Realizações de palestras e/ou seminários a serem realizados nas 

instalações da mantida sobre assuntos de interesse da 

comunidade em geral ou de um grupo de profissionais; 

   Visitas a escolas do ensino médio, difundindo a importância do 

ensino superior e da escolha pela instituição de ensino adequada; 

   Convênios com órgãos de classes viabilizando divulgação in loco, 

acesso de mailing e acordo operacional para beneficiar associados; 

   Convênios  com  empresas  de  RH  e  recrutamento,  visando  a 

integração empresarial e direcionamento de alunos ao mercado de 

trabalho; 

   Veiculação de anúncios institucionais em jornais expressivos da 

região, líderes e formadores de opinião, com presença garantida do 

público-alvo; 

   Veiculação de dois anúncios, um por semestre, de uma página em 

revista renomada em âmbito regional e nacional; 

   Realização de patrocínio em programas de rádio e/ou TV, voltado 

para o público-alvo, visando ao aumento de recall; 

   Veiculação de uma placa luminosa em ponto estratégico da cidade; 
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   Envio de mala-direta para estudantes concluintes do ensino médio 

no  ano  letivo,  apresentando  a  mantida  e  convidando-os  para 

visitarem as instalações; 

   Implantação no portal confeccionado de informações básicas da 

mantida, tais como: referência histórica, programa de cursos, datas 

de início, formulário de inscrição etc. 
 

 

  Promocional 
 

 Objetivo: divulgação e promoção dos cursos oferecidos pela mantida 

para a captação de novos alunos. 

 Público-alvo: alunos concluintes ou em conclusão do ensino médio e 

graduados de outras instituições. 

 Ações: 

   Veiculação de anúncios para divulgação de provas de seleção em 

jornais  regionais, líderes e formadores de opinião, com presença 

garantida do público-alvo; 

   Veiculação de spots com programação de mídia estratégica voltada 

para o público-alvo, cerca de um mês antes das datas de provas de 

seleção; 

   Veiculação de cartazes de outdoors na bi-semana antes das datas 

de  provas  de  seleção,  estrategicamente  distribuídos  conforme 

público e nas principais vias de acesso; 

   Veiculação de comerciais em televisão com programação de mídia 

estratégica voltada para o público-alvo, cerca de um mês antes das 

datas de provas de seleção; 

   Envio de mala-direta para os alunos concluintes do ensino médio, 

divulgando  o  período  de  inscrição  para  as  datas  do  processo 

seletivo; 

   Divulgação das datas de processo seletivo em sites de busca e 

sites com grande acesso pelo público-alvo; 

   Distribuição de cartazes em pontos estratégicos da cidade, fixados 

em  colégios  secundaristas, associações de classes e  points de 

freqüência do públioco-alvo; 

   E-mail com divulgação dos cursos e informações sobre datas de 

processos seletivos para o público-alvo e mailing cadastrado, além 

da aquisição de mailing em empresas de web especializadas. 
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ORÇAMENTO PLURIANUAL (2013/2017) 

 
5.6. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

 

O orçamento da FACULDADE PROCESSUS foi elaborado pela Diretoria da 

Faculdade com a aprovação da Mantenedora. 

O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução da 

receita e da despesa serão monitorados pela mantenedora, em parceria com a 

Diretoria da instituição. Os ajustes serão promovidos sempre que necessário, na 

receita, na despesa ou nos investimentos. 

A colaboração entre a mantenedora e a mantida, por intermédio de seus 

dirigentes superiores, facilitará o cumprimento da peça orçamentária ou sua 

correção, quando houver comprovada necessidade. 

 
5.7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
O planejamento econômico-financeiro  foi  elaborado  tendo  por  base  os 

seguintes indicadores: 
 

 

a) Receita 
 

A  receita  básica  tem por  fonte  principal  as  mensalidades  escolares, 

A evasão está estimada em 10%  sobre a matrícula total, de cada ano. 

A multa será de 2% sobre o valor da mensalidade; a mora de 1% ao mês, na 

forma da lei. 

A  receita  por  serviços  prestados  (pesquisa,  extensão,  consultorias  etc.) 

corresponde, em média, a 1,0 % da receita com mensalidades. 

As  taxas  e  emolumentos  estão  estimados  em  1,50  %  da  receita  com 

mensalidades. 

As outras receitas estão estimadas em 0,50 % da receita com mensalidades. 

A  contribuição  dos  sócios   e   mantenedores   ocorrerá  sempre  que  for 

necessário cobrir possíveis déficits, apurados nos balanços anuais. 

 

a)  Despesa 
 

A  estimativa  da  despesa  registra  em  média  22,66%  de  despesas  

com recursos  humanos (professores e pessoal não-docente), incluindo encargos 

sociais, que correspondem a 7,48% sobre a folha de pagamento de pessoal, 

por se tratar de sociedade comercial de responsabilidade limitada. 
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Valores Anuais 

 2008  2009  2010  2011  2012  
 
Corpo Docente 

704.832,9 
6 

 747.122,9 
3 

 2.150.32 
5,95 

 2.437.098 
,30 

 2.583.324, 
19 

 

Técnico- 
Administrativo 

582.170,0 
4 

 617.100,2 
4 

 455.336, 
74 

 879.625,3 
7 

 932.402,8 
9 

 

 
Encargos Sociais 

386.661,8 
0 

 409.861,5 
0 

 1.627556 
,84 

 1.478.646 
,91 

 
0 

1.567.365, 
72 

 

 
Total 

1.287.003,0 
0 

 1.774.084,6 
7 

 4.233.219, 
53 

 4.795.370,5 
8 

 5.083.092,8 
0 

 

 

As despesas de custeio da extensão e da iniciação científica, 

incluindo a concessão de  bolsas a alunos, e as práticas investigativas 

correspondem a 1,5% sobre a receita de mensalidades. 

 

 

 

Valores Anuais 
Extensão, 
Iniciação e 

 
2008 

 
% 

 
2009 

 
% 

 
2010 

 
% 

 
2011 

 
% 

 
2012 

 
% 

Pesquisa 
Científica 

 
104.485,50 

 
1,5% 

 
106.188,42 

 
1,5% 

 
142.514,40 

 
1,5% 

 
169.194,84 

 
1,5% 

 
277.941,90 

 
1,5% 

 
 
 
 

Os recursos para a capacitação docente e do pessoal técnico-

administrativo comprometem 2% do total da receita estimada, sendo que 

80% do total do recurso será destinado a capacitação docente. 

 

 

 

Valores Anuais 
Capacitação 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 
Docente e 
Técnico- 
Adm 
inistrativo 

 
 
 
 

104.485,50 

 

 
2,00 

% 

 
 
 
 

106.188,42 

 

 
2,00 

% 

 
 
 
 

142.514,40 

 

 
 
 

2,00% 

 
 
 
 
169.194,84 

 

 
 
 

2,00% 

 
 
 
 
277.941,90 

 

 
 
 

2,00% 
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5.8. PLANO DE INVESTIMENTOS 

 
Os investimentos serão voltados prioritariamente para viabilizar a implantação 

dos  programas  e projetos dos cursos e programas inseridos neste PDI e para a 

melhoria contínua do ensino de graduação. 

O orçamento prevê os seguintes percentuais de investimento sobre a receita 

total: 
 

 

a)  acervo bibliográfico - 1%; 

b)  atualização tecnológica e ampliação de hardware e software para o 

laboratório de informática - 1%; 

c)  outros investimentos (material permanente, reposição de 

equipamentos etc.) - 3% em média; e 

d)  Laboratório (Máquinas e Equipamentos, Móveis) - 1% em média. 

e)  Construção e Readaptação de Prédios: 1% em média. 

Os investimentos serão  realizados  com  recursos  alocados  dos resultados 

financeiros apurados ano a ano. Quando o resultado financeiro não for positivo, 

caberá à mantenedora suportar os investimentos, total ou parcialmente. 

O resultado financeiro positivo, apurado no quinto ano, corresponde a 3,12 % 

da receita, o que comprova a viabilidade econômico-financeira do empreendimento 

educacional ora proposto. 
 
 
 
5.9. ADEQUAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

 
Para este PDI foram levantados os compromissos assumidos na implantação 

de  cursos  e   programas,  na  melhoria  contínua  do  ensino,  na  implantação  e 

desenvolvimento das práticas investigativas, extensão, nos cursos e programas de 

pós-graduação,  na  atualização  tecnológica   dos  equipamentos  e  software  de 

informática e de tecnologia educacional e na ampliação e atualização do acervo da 

biblioteca. A implantação dos planos de capacitação e de carreira docente, após o 

diagnóstico da situação atual, mereceram destaque na alocação de recursos para o 

período. Os investimentos foram programados a partir da projeção para implantação 

dos cursos e turnos. 

A gestão financeira é de responsabilidade da mantenedora, a quem caberá 

liberar os pagamentos dos recursos humanos (professores e pessoal não-docente) e 

outras  despesas  de  custeio.  Os  investimentos  são  realizados  diretamente  pela 

mantenedora, tendo sempre presentes as metas e ações inseridas neste PDI. 

 
6.  AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL 

 
O  acompanhamento  e   a   avaliação   do  desempenho  institucional  será 

desenvolvido  pela  Comissão  Própria  de  Avaliação  (CPA),  tendo  como  norma o 

Programa de Avaliação Institucional (PROAP), a seguir transcrito na íntegra, a ser 

encaminhado à CONAES para aprovação: 
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PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
I - INTRODUÇÃO 

 

O  Programa  de  Avaliação  Institucional  da  FACULDADE PROCESSUS 

(PROAP)  foi  elaborado  para  atender  à  legislação  vigente  e  será  desenvolvido, 

internamente, pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

O presente Programa foi elaborado com base nas diretrizes para a Auto- 

avaliação das  Instituições e Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação 

das Instituições, editados pelo INEP. 

O  PROAP  será  implantado  e  desenvolvido  pela  Comissão  Própria  de 

Avaliação (CPA), constituída pela Diretoria. 
 
 

 
II – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

São princípios fundamentais da avaliação institucional: 

o responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

o reconhecimento da diversidade do sistema; 

o respeito à identidade, à missão e à história das IES; 

o compreensão  de  que  a  instituição  deve  ser  avaliada  a  partir  de  um 

conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em sua relação 

orgânica e não de forma isolada. 

 
III - DIRETRIZES PARA A AUTO-AVALIAÇÃO 

O processo de auto-avaliação deve fornecer uma visão global da instituição 

sob uma dupla perspectiva, segundo o documento Diretrizes para a Auto-avaliação 

das Instituições: 

 o  objeto  de  análise  é  o  conjunto  de  dimensões,  estruturas,  relações, 

atividades,   funções  e  finalidades  da  instituição,  centrado  em  suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, segundo os diferentes perfis e 

missões institucionais. Está compreendida, na avaliação da instituição, a 

gestão,  a  responsabilidade  e   compromissos  sociais  e  a  formação 

acadêmica e profissional com vistas a repensar sua missão para o futuro e 

 os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, 

técnico-administrativos e membros da comunidade externa, 

especialmente, convidados ou designados. 

 
IV - OBJETIVOS 

Respeitada a missão institucional, ainda segundo o documento Diretrizes para 
a Auto-avaliação das Instituições, o processo de auto-avaliação tem dois objetivos 
centrais: 

 avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a auto- 
análise   valorativa  da  coerência  entre  a  missão  e  as  políticas  institucionais 
efetivamente  realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o 
desenvolvimento institucional, e 
privilegiar o conceito da auto-avaliação e sua prática educativa para gerar, nos 
membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 
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problemas  e  desafios  para  o  presente  e  o  futuro,  estabelecendo  mecanismos 
institucionalizados e participativos para a sua realização 

 
V - OBJETIVOS OPERACIONAIS 

O PROAP tem como principais objetivos: 

a)  gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição 

em relação à  melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação 

superior ofertados; 

b)  pôr  em  questão  os  sentidos  do  conjunto  de  atividades  e  finalidades 

cumpridas pela instituição; 

c)  identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus 

problemas e pontos fracos; 

d)  aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo; 

e)  fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais; 

f) tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; 

g)  julgar  acerca  da  relevância  científica  e  social  de  suas  atividades  e 

produtos; 

h)  prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual a instituição 

constrói  conhecimento  sobre  sua  própria  realidade,  buscando  compreender  os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar  maior relevância  social. Para   tanto, o  PROAP deve sistematizar 

informações,  analisar  coletivamente  os  significados  das  realizações,  desvendar 

formas de organização, administração e ação, identificar  pontos fortes e 

potencialidades, bem como pontos fracos, e contribuir com estratégias de superação 

de problemas. 

O PROAP pressupõem algumas condições fundamentais, a saber: 

a)  equipe de coordenação - a CPA - para planejar e organizar as atividades, 

manter  o   interesse  pela  avaliação,  sensibilizando  a  comunidade  e 

fornecendo assessoramento aos diferentes setores da instituição, e refletir 

sobre o processo; 

b)  participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento dos atores 

- por diferentes que sejam entre si - auxilia na construção do 

conhecimento gerado na avaliação; 

c)  compromisso  explícito  dos  dirigentes  da  instituição  em  relação  ao 

processo avaliativo; 

d)  informações válidas e confiáveis: a informação fidedigna é o elemento 

fundamental  do  processo avaliativo e sua disponibilização pelos órgãos 

pertinentes da instituição é prioritária; 

e)  uso  efetivo  dos  resultados:  o  conhecimento  que  a  avaliação  interna 

proverá  à  comunidade  institucional  deve  ter  uma  finalidade  clara  de 

planejar ações destinadas à superação das dificuldades e ao 

aprimoramento institucional; 
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f) avaliação externa: os resultados da auto-avaliação precisam ser 

submetidos  ao  olhar  externo  de  especialistas;  uma  visão  externa  à 

instituição pode corrigir eventuais erros de percepção produzidos pelos 

agentes   internos,  atuando  como  um  instrumento  cognitivo,  crítico  e 

organizador das ações da instituição e do MEC. 

 
VI - EQUIPE DE COORDENAÇÃO: A CPA 

A  Comissão  Própria  de  Avaliação  (CPA) é  o  órgão  responsável  pela 

implantação e desenvolvimento do PROAP, com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. 

A CPA foi constituída por ato do Diretor e tem a seguinte composição: 

a) um representante dos dirigentes da Faculdade, seu coordenador; 

b) um representante do corpo docente; 

c) um representante do corpo discente; 

d) um representante do corpo técnico-administrativo; 

e) um representante da mantenedora; e 

f) um representante da sociedade civil organizada. 

O mandato dos membros da CPA é de um ano, podendo haver recondução. 

A CPA funcionará junto à Diretoria, que providenciará a infra-estrutura física e 

tecnológica e os recursos humanos e financeiros necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

 
VII - ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

 
1. PLANEJAMENTO 

A elaboração do Programa de Avaliação Institucional compreende a definição 

de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. 

O calendário deve contemplar os prazos para execução das ações principais e datas 

de eventos (reuniões, seminários etc.), observando igualmente os prazos 

estabelecidos pela Portaria n.º 2051/04, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento,  discutido  com  a  comunidade  acadêmica,  deve  levar  em 

conta  as   características  da  instituição,  seu  porte  e  a  existência  ou  não  de 

experiências avaliativas anteriores 
 

 

2. SENSIBILIZAÇÃO 

No processo de auto-avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização 

de reuniões, palestras, seminários e outros meios de comunicação. A sensibilização 

deve estar presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade das ações 

avaliativas. 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
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No desenvolvimento  do  processo  de  avaliação  institucional  a  CPA  deve 

assegurar a  coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a 

articulação entre os participantes e a observância aos prazos. 

Esta etapa consiste especialmente na: 

 realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

 sistematização  de  demandas,  idéias  ou  sugestões  oriundas  dessas 

reuniões; 

 realização de seminários internos; 

 definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica; 

 construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, 

questionários, grupos focais e outros; 

 definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

 definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho; 

 definição de formato de relatório de auto-avaliação; 

 definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

 elaboração de relatórios; e 

 organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e 

publicação das experiências. 
 

 

4. CONSOLIDAÇÃO 

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla,  também,  a  realização  de  um  balanço  crítico  do  processo 

avaliativo e de seus resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. 
 

 

A) RELATÓRIO 

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo 

de discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do 

processo de auto-avaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando 

estiverem disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de 

estudantes. 

Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 

fundamentais a clareza na  comunicação das informações e o caráter analítico e 

interpretativo dos resultados obtidos. 

O  relatório  final  deve   apresentar  sugestões  para  ações  de  natureza 

administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas. 
 

 
 

B) DIVULGAÇÃO 

A divulgação, como continuidade  do  processo  de  avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas 

etapas  anteriores.  Para  tanto,  podem  ser  utilizados  diversos  meios,  tais  como: 

reuniões, documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A 

divulgação  deve  propiciar,  ainda,  oportunidades  para  que  as  ações  concretas 
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oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 

comunidade interna. 
 

 
 

C) BALANÇO CRÍTICO 

Ao final do processo de auto-avaliação, é necessária uma reflexão sobre o 

mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, 

das dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. 

Deste modo, o processo de auto-avaliação proporcionará não só o 

autoconhecimento institucional, o que em si é de grande valor para a instituição, 

como será um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima 

etapa da avaliação institucional. 

 
VIII - DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS 

As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação institucional 

estão estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º. O documento Orientações Gerais 

para o Roteiro  da Auto-Avaliação das Instituições, divulgado pelo INEP, serviu de 

base para a elaboração deste  PROAP e a  operacionalização da  avaliação  das 

seguintes dimensões: 

a)  A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

b)  A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização; 

c)  A responsabilidade social da instituição; 

d)  A comunicação com a sociedade; 

e)  As políticas de pessoal; 

f) Organização e gestão da instituição; 

g)  Infra-estrutura física e acadêmica; 

h)  Planejamento e avaliação; 

i) Políticas de atendimento aos estudantes; 

j) Sustentabilidade financeira. 
 

 

IX - METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DA AUTO-AVALIAÇÃO 

 
A  CPA  definirá  os  indicadores  e  padrões  de  qualidade,  a  metodologia 

(incluindo análise e interpretação de dados) e os instrumentos a serem utilizados no 

processo  de  auto-avaliação  e  a  periodicidade  de  avaliação  de  cada  dimensão, 

mediante consultas aos diversos segmentos da comunidade acadêmica, atendida a 

Lei n° 10.861, de 2004, a Portaria MEC n° 2.051/2004,  os documentos Diretrizes 

para a auto-avaliação e Orientações gerais para  o  roteiro da auto-avaliação das 

instituições, o Estatuto, o Regimento Geral, o Projeto  Pedagógico-Institucional, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional e demais documentos internos,  aprovados 

pelo colegiado superior. 

Anualmente,  a  CPA  promoverá  a  avaliação  desses  mecanismos  e  da 

metodologia utilizados, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de auto-avaliação, 

como instrumento de planejamento e gestão acadêmico-administrativo e 
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atendimento às normas de avaliação da educação superior, aprovadas pelo Poder 

Público. 
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7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

O planejamento econômico-financeiro foi elaborado tendo por base os seguintes 

indicadores: 

 

 

CURSOS 
D

u
ra

çã
o

 
Valor 

Semestre 

2013 

1º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + 
B) 

(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(G) Em R$ 
(recebido) 

(C) – (D + E) 
+ (F) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 6.120,00 900 5.508.000,00 550.800,00 275.400,00 - 4.681.800,00 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Financeira 

2 2.246,16 400 898.464,00 89.846,40 44.923,20 - 763.694,40 

Curso Superior de Tecnologia em 
Secretariado 

2 2.617,20 400 1.046.880,00 104.688,00 52.344,00 - 889.848,00 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 2.940,60 30 88.218,00 8.821,80 4.410,90 - 74.985,30 

Curso de Graduação em Ciência 
Contábeis 

4 2.673,00 30 80.190,00 8.019,00 4.009,50 - 76.161,50 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Direito 5 7.680,00 100 768,000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.800,00 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública 

2 4.187,52 100 418.752,00 41.875,20 20.937,60 - 355.939,20 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

Direito Público 10 3.430,00 30 102.900,00 10.290,00 - - 92.610,00 

Direito Penal 10 3.430,00 30 102.900,00 10.290,00 - - 92.610,00 

SUB-TOTAL PÓS-
GRADUAÇÃO 

185.220,00 

TOTAL GRADUAÇÃO 7.495.228,40 
 

TOTAL GERAL 7.680.448,40 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2013 

2º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + 
B) 

(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplina
s avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) 

– (D) + (E) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 6.120,00 900 5.508.000,00 550.800,00 275.400,00 - 4.681.800,00 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Financeira 

2 2.246,16 400 898.464,00 89.846,40 44.923,20 - 763.694,40 

Curso Superior de Tecnologia em 
Secretariado 

2 2.617,20 400 1.046.880,00 104.688,00 52.344,00 - 889.848,00 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 2.940,60 50 147.030,00 14.703,00 7.351,50 - 124.975,50 

Curso de Graduação em Ciência 
Contábeis 

4 2.673,00 50 133.650,00 13.365,00 6.682,50 - 113.602,50 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Direito 5 7.680,00 100 768,000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.800,00 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública 

2 4.187,52 100 418.752,00 41.875,20 20.937,60 - 355.939,20 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

TOTAL GRADUAÇÃO 7.582.659,60 

 
TOTAL GERAL 7.582.659,60 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2014 

1º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + 
B) 

(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplina
s avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) 

– (D) + (E) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 6.732,00 900 6.058.800,00 1.701.802,34 342.139,84 78.822,19 5.022.696,01 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Financeira 

2 2.475,00 400 990.000,00 99.000,00 49.500,00 - 841.500,00 

Curso Superior de Tecnologia em 
Secretariado 

2 2.877,60 400 1.151.040,00 115.104,00 57.552,00 - 978.384,00 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 3.087,48 70 216.123,60 21.612,36 10.806,18 - 183.705,06 

Curso de Graduação em Ciência 
Contábeis 

4 2.806,62 70 196.463,40 19.646,34 9.823,17 - 166.993,89 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Direito 5 7.680,00 100 768,000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.800,00 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública 

2 4.187,52 100 418.752,00 41.875,20 20.937,60 - 355.939,20 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

Direito Público 10 4.500,00 30 135.000,00 13.500,00 - - 121.500,00 

Direito Penal 10 4.500,00 30 135.000,00 13.500,00 - - 121.500,00 

SUB-TOTAL PÓS-GRADUAÇÃO 243.000,00 
TOTAL GRADUAÇÃO 8.202.018,16 

 
TOTAL GERAL 8.445.018,16 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2014 

2º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + 
B) 

(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) 

– (D) + (E) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 6.732,00 900 6.058.800,00 1.701.802,34 342.139,84 78.822,19 5.022.696,01 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 2.475,00 400 990.000,00 99.000,00 49.500,00 - 841.500,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 2.877,60 400 1.151.040,00 115.104,00 57.552,00 - 978.384,00 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 3.087,48 90 277.873,20 27.787,32 13.893,66 - 236.192,22 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 2.806,62 90 252.595,80 25.259,58 56.132,40 - 214.706,43 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Direito 5 7.680,00 100 768,000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.800,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 4.187,52 100 418.752,00 41.875,20 20.937,60 - 355.939,20 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

TOTAL GRADUAÇÃO 8.302.217,86 

 
TOTAL GERAL 8.302.217,86 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2015 

1º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + 
B) 

(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) 

– (D) + (E) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 7.405,20 900 6.664.680,00 666.468,00 333.234,00 - 5.664.978,00 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 4.187,52 400 1.675.008,00 167.500,80 83.750,40 - 1.423.756,80 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 4.187,52 400 1.675.008,00 167.500,80 83.750,40 - 1.423.756,80 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 3.430,32 110 377.335,20 37.733,52 68.606,40 - 320.734,92 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 3.118,50 110 343.035,00 34.303,50 17.151,75 - 291.579,75 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Direito 5 7.680,00 100 768,000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.800,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 4.187,52 100 418.752,00 41.875,20 20.937,60 - 355.939,20 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

Direito Público 10 5.082,00 30 152.460,00 15.246,00 - - 137.214,00 

Direito Penal 10 5.082,00 30 152.460,00 15.246,00 - - 137.214,00 

Português Jurídico 10 4.573,80 30 137.214,00 13.721,40 - - 123.492,26 

SUB-TOTAL PÓS-
GRADUAÇÃO 

397.920,26 

TOTAL GRADUAÇÃO 10.133.545,47 

 
TOTAL GERAL 10.561.465,73 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2015 

2º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em R$ 

(integral) 
(B) 

Aluno 
(C) R$ (A + 

B) 
(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplina
s avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) – 

(D) + (E) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 7.405,20 900 6.664.680,00 666.468,00 333.234,00 - 5.664.978,00 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 4.187,52 400 1.675.008,00 167.500,80 83.750,40 - 1.423.756,80 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 4.187,52 400 1.675.008,00 167.500,80 83.750,40 - 1.423.756,80 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 3.430,32 130 445.941,60 44.594,16 22.297,08 - 379.050,36 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 3.118,50 130 405.405,00 40.540,50 20.270,25 - 344.594,25 

Direito 5 7.680,00 100 768,000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.800,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 4.187,52 100 418.752,00 41.875,20 20.937,60 - 355.939,20 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

TOTAL GRADUAÇÃO 10.244.875,41 

 
TOTAL GERAL 10.244.875,41 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2016 

1º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em R$ 

(integral) 
(B) 

Aluno 
(C) R$ (A + 

B) 
(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) – 

(D) + (E) 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito 5 8.145,72 900 7.331.148,00 733.114,80 166.557,40 - 6.431.475,80 

         

CAMPUS II     - -   

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 4.606,27 400 1.842.508,00 184.250,80 92.125,40 - 1.566.131,80 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 4.606,27 400 1.842.508,00 184.250,80 92.125,40 - 1.566.131,80 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 3.773,35 150 566.002,50 56.600,25 28.300,12 - 481.102,13 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 3.430,35 150 514.552,50 51.455,25 25.727,62 - 437.369,63 

Direito 5 7.680,00 100 768.000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.000,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 4.606,27 100 460.627,20 46.062,72 23.031,36 - 391.533,12 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Processos Gerenciais 

2 4.606,27 50 230.313,50 23.031,35 11.515,67 - 195.766,48 

Curso Superior de Tecnologia 
em Recursos Humanos 

2 4.606,27 50 230.313,50 23.031,35 11.515,67 - 195.766,48 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

Direito Público 10 5.590,20 30 167.706,00 16.770,60 - - 150.935,40 

Direito Penal 10 5.590,20 30 167.706,00 16.770,60 - - 150.935,40 

Português Jurídico 10 5.031,18 30 150.935,40 15.093,54 - - 135.841,86 

SUB-TOTAL PÓS-
GRADUAÇÃO 

437.712,66 

TOTAL GRADUAÇÃO 11.917.277,24 

 
TOTAL GERAL 12.354.989,90. 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2016 

2º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em R$ 

(integral) 
(B) 

Aluno 
(C) R$ (A + 

B) 
(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) 

– (D) + (E) 
 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito  8.145,72 900 7.331.148,00 733.114,80 166.557,40 - 6.431.475,80 

         

CAMPUS II     - -   

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 4.606,27 400 1.842.508,00 184.250,80 92.125,40 - 1.566.131,80 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 4.606,27 400 1.842.508,00 184.250,80 92.125,40 - 1.566.131,80 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 3.773,35 170 641.469,50 64.146,95 32.073,47 - 545.249,08 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 3.430,35 170 583.159,50 58.315,95 29.157,97 - 495.685,58 

Direito 5 7.680,00 100 768.000,00 76.800,00 38.400,00 - 652.000,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 4.606,27 100 460.627,20 46.062,72 23.031,36 - 391.533,12 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Processos Gerenciais 

2 4.606,27 70 322.438,90 32.243,89 16.121,94 - 274.073,07 

Curso Superior de Tecnologia 
em Recursos Humanos 

2 4.606,27 70 322.438,90 32.243,89 16.121,94 - 274.073,07 

         

TOTAL GRADUAÇÃO 12.196.353,32 

 
TOTAL GERAL 12.196.353,32 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2017 

1º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + B) 
(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) 

(C) – (D) + (E) 
 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito  8.960,00 900 8.064.000,00 806.400,00 403.200,00 - 6.854.400,00 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 5.066,89 400 2.026.756,00 202.675,60 101.337,80 - 1.722.742,60 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 5.066,89 400 2.026.756,00 202.675,60 101.337,80 - 1.722.742,60 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 4.150,68 190 788.629,20 78.862,92 39.431,46 - 670.334,82 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 3.773,38 190 716.942,20 71.694,22 35.847,11 - 609.400,87 

Direito 5 8.448,00 100 844.800,00 84.480,00 42.240,00 - 718.080,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 5.066,89 100 506.689,00 50.668,90 25.334,45 - 430.685,65 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Processos Gerenciais 

2 5.066,89 90 456.020,10 45.602,01 22.801,00 - 387.617,09 

Curso Superior de Tecnologia 
em Recursos Humanos 

2 5.066,89 90 456.020,10 45.602,01 22.801,00 - 387.617,09 

         

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU 

M
E

S
E

S
 

       

Direito Público 10 6.764,14 30 202.924,20 20.292,42 - - 182.631,78 

Direito Penal 10 6.764,14 30 202.924,20 20.292,42 - - 182.631,78 

Português Jurídico 10 6.087,71 30 182.631,30 18.263,13 - - 164.368,17 

SUB-TOTAL PÓS-
GRADUAÇÃO 

529.631,73 

TOTAL GRADUAÇÃO 13.503.620,72 

 
TOTAL GERAL 14.033.252,45 
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CURSOS 

D
u

ra
çã

o
 

Valor 
Semestre 

2017 

2º SEMESTRE 

Superior Graduação 

A
n

o
s (A) Em 

R$ 
(integral) 

(B) 
Aluno 

(C) R$ (A + 
B) 

(D) Bolsas/ 
Descontos 

(E) 
Inadimp. 

(F) 
Disciplinas 

avulsas 
incluídas 

(F) Em R$ 
(recebido) (C) 

– (D) + (E) 
 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

AUTORIZADOS 

        

CAMPUS I         

Direito  8.960,00 900 8.064.000,00 806.400,00 403.200,00 - 6.854.400,00 

         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Financeira 

2 5.066,89 400 2.026.756,00 202.675,60 101.337,80 - 1.722.742,60 

Curso Superior de Tecnologia 
em Secretariado 

2 5.066,89 400 2.026.756,00 202.675,60 101.337,80 - 1.722.742,60 

Curso de Graduação em 
Administração Pública 

4 4.150,68 210 871.642,80 87.164,28 43.582,14 - 740.896,38 

Curso de Graduação em 
Ciência Contábeis 

4 3.773,38 210 792.409,80 79.240,98 39.620,49 - 673.548,33 

Direito 5 8.448,00 100 844.800,00 84.480,00 42.240,00 - 718.080,00 

Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão Pública 

2 5.066,89 100 506.689,00 50.668,90 25.334,45 - 430.685,65 

         

EXPANSÃO         

CAMPUS II         

Curso Superior de Tecnologia 
em  

Processos Gerenciais 
2 5.066,89 110 557.357,90 55.735,79 27.867,89 - 473.754,22 

Curso Superior de Tecnologia 
em Recursos Humanos 

2 5.066,89 110 557.357,90 55.735,79 27.867,89 - 473.754,22 

         

TOTAL GRADUAÇÃO 13.810.604,00 

 
TOTAL GERAL 13.810.604,00 

 

RECEITAS TOTAIS ANUAIS   2013   2014  2015   2016   2017 

GRADUAÇÃO   15.077.888,00  16.504.236,02  20.378.420,88  24.113.630,56  27.314.224,72 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU   185.220,00  243.000,00  397.920,26  437.712,66  529.631,73 

TOTAL GERAL   15.263.108,00  16.747.236,02  20.776.341,14  24.551.343,22  27.843.856,45 

 




