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APRESENTAÇÃO 

 
Vamos educar para construir redes de aprendizagens que 

possibilitem outros espaços, outros olhares, outros desejos e muitos outros 
saberes.  

Vamos educar para possibilitar o fantástico encontro entre a 
inovação tecnológica e a histórica diversidade humana.  

Uma educação para todos, com todos e em todos os tempos e 
lugares! 

 
Professora Andreia Schley  

 Diretora Acadêmica - CENSUPEG 
 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é o documento que identifica a 

Instituição de Educação Superior quanto à sua filosofia de trabalho, sua missão e também 

com relação às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura 

organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve ou que pretende desenvolver.  

A profissionalização de gestores é primordial para que a gestão educacional esteja 

focada no compromisso da missão da Instituição, bem como nas demandas que a 

sociedade exige, principalmente, na qualidade do ensino e no saber-fazer. A cooperação, 

a negociação, o diálogo e a flexibilidade tornam-se necessários para que o gestor busque 

ideias de todos (coordenadores, docentes e discentes) para a construção de um projeto 

interdisciplinar. Para o incremento da interdisciplinaridade nos projetos institucionais é 

necessário, antes de tudo, que ocorra a socialização do que se trata e a importância de 

cada um dos documentos organizados e utilizados para a gestão.  

Cabe salientar que este PDI é resultado de um processo de discussões e análises 

documentais entre os membros da comunidade interna e externa à Instituição, com foco 

no planejamento e desenvolvimento de ações que busquem cumprir a sua missão e visão 

de uma IES planejada para a Educação a Distância.     

Nesse sentido, o processo criativo de construção do documento ocorre de forma 

interdisciplinar a partir da formação continuada de toda equipe educacional no âmbito 

pedagógico e administrativo e com objetivos educacionais voltados ao EAD. 

Não se pode falar sobre educação e gestão sem ter a interdisciplinaridade como 

condição prévia para o seu desenvolvimento. É a cooperação entre as áreas e setores que 

proporciona intercâmbios e possibilita reciprocidades e enriquecimentos mútuos.  

Assim, os projetos institucionais da Instituição estão voltados para a 

interdisciplinaridade. Todos os segmentos envolvidos na construção do Planejamento 
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Estratégico, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Plano Pedagógico 

Institucional (PPI) e do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) estão articulados.  

Neste documento é apresentado o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Instituição, que segue as diretrizes e orientações da Mantenedora, consubstanciando-se 

como norte para o alcance de propostas para planejamento do quinquênio da Faculdade 

Censupeg Joinville para o período 2017-2021. 

É importante conhecer e programar as ações propostas neste PDI, não podendo 

ser considerado um documento completo e fechado, mas é fundamental para que a 

Instituição siga sua trajetória de constante aprimoramento. 

 

Palavras do “Educador-Mantenedor”: 

 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional foi construído a muitas mãos. São 

mãos competentes, mãos guerreiras, mãos cuidadosas, mãos comprometidas e 

principalmente mãos humanizadas. 

É constituinte do DNA CENSUPEG uma verdadeira gestão participativa. Aqui não 

há faz de conta, aqui nós fazemos de verdade porque ao longo de mais de uma década, 

nos tornamos conhecidos pelo nosso JEITO CENSUPEG DE SER, que é o jeito de fazer 

educação com afetividade, compromisso e seriedade. 

Eu costumo dizer que uma pessoa mal planejada “nem sai na rua direito”, pois o 

planejamento prevê, sistematiza, disciplina, dá segurança, organiza uma metodologia e te 

faz olhar para o horizonte, focando no sucesso. 

Sendo assim, com muito estudo, com anos de preparo, devidamente assessorada 

pelas maiores e melhores consultorias de educação do país, nós construímos o 

planejamento para esta nova Faculdade, que nasce com inovação, inclusão e 

modernidade para um Credenciamento somente para o Ensino a Distância. 

Gratidão é a palavra para todos estes profissionais, autores fundamentais para 

construção desta obra coletiva. São eles: 

 

Sandro Albino Albano – Diretor-Presidente 

Patrícia Ferreira Thives Uzinski – Diretora de Regulação e Procuradora Institucional 

Andreia Schley – Diretora Acadêmica 

Bruno César Acras – Diretor Comercial e Marketing 

Fernando Novais da Silva – Diretor de Unidade (Joinville) 

Marcelo Gonzaga – Gestor de Tecnologia 

Bárbara Madalena Heck da Rosa – Advogada 
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Weliton Rodrigues Ribeiro – Gestor Financeiro 

Aline Carolina Rausis – Gestora de Recursos Humanos 

Ariane dos Santos Duarte – Gestora do Sucesso Docente 

Cintia Regina Gomes Chaicka – Secretária Acadêmica 

Fabrício Bruno Cardoso - Coordenador de Pesquisa e Extensão 

Dayane da Silva Xavier Schweitzer -  Coordenadora do Curso Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

Adelir Stolf - Coordenador do Curso de Gestão Financeira 

Alyne Sehnem - Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração 

Dayla Karoline Fossile -  Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis 

Miguel Angel Almada Figari – Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática 

Artur Fontes de Souza – Coordenador de Ambiente Virtual (AVA) 

Carlos Alexandre da Silva Rodrigues – Coordenador de Projetos Institucionais e Sociais 

Daiane dos Santos – Coordenadora de Recursos e Logística Educacional 

Filipe Meneguelli Bonone – Coordenador de Unidade e do NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico) 

Raquel Marli Stricker Junkes – Coordenadora Administrativa 

Rodrigo Aguiar Viana – Coordenador Financeiro 

Cristiane Loss – Coordenadora da CPA 

 

Estes 25 autores, por meio de um lindo trabalho coletivo, tornaram possível o 

planejamento, juntamente com empresas especializadas de assessorias/consultorias, 

desta, que já nascerá com o objetivo maior de se tornar um Centro Universitário, quem 

sabe, o 1º do país somente com Graduação a distância.  

Aproveitamos para mencionar as consultorias especializadas: 
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Por fim, diferente dos organogramas tradicionais, nossa Instituição criou o 

CENSUGRAMA (CENSUPEG + Organograma) cujo foco, o centro de toda a nossa 

atenção e nossa razão de existir é e sempre será o aluno: 
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“O nosso Ensino a Distância pressupõe um aluno ativo no centro da 
aprendizagem com uma metodologia ativa numa sala de aula invertida, seja 
ela física ou virtual, em que todos aprendem de forma desafiadora e 
colaborativa. 

No nosso Ensino a Distância aqui, lá e onde estivermos, no tempo 
que for, seremos mediados pelos nossos próprios colegas e pelos mais 
diferentes profissionais! 

E nesse jeito de aprender, os espaços físicos são descentralizados 
para também construirmos relações nos espaços virtuais numa 
aprendizagem, verdadeiramente, em rede.” 

 
 Prof. Msc. Sandro Albino Albano  

 Diretor-Presidente do GRUPO CENSUPEG  
 

 

 

1.PERFIL INSTITUCIONAL 

 

MANTENEDORA 

Código da Mantenedora: 12579 CNPJ: 10.158.686/0001-05 

Razão Social: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO 

FIDÉLIS S/S LTDA. 

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - 

Sociedade Civil 

Cep: 28400-000  

Endereço: Av. Emigdio Maia Santos 

Bairro: VILA DOS COROADOS Município: SÃO FIDÉLIS UF: RJ 

Número: 1035  

Telefone(s): (22) 2758 5654 Fax: (22) 997834285 

E-mail: diretorgeral@censupeg.com.br/patricia@censupeg.com.br 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF: 003.828.489-85 Sexo: M 

Nome: Sandro Albino Albano 

RG: 35.551.589-9 Órgão expedidor: SSP UF: SC 

Telefone(s): (22) 27585654 Fax: 

E-mail: diretorgeral@censupeg.com.br 

mailto:diretorgeral@censupeg.com.br
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MANTIDA 

Código da Mantida: 22578 Sigla: FACULDADE CENSUPEG 

Nome da Mantida: Faculdade CENSUPEG - Joinville 

Disponibilidade do imóvel: Alugado 

  Cep: 89201-001 

Endereço Sede: Rua do Príncipe, 796 

Bairro: Centro Município: Joinville UF: SC 

Número:796 Complemento: 

Telefone(s): 47-3032-6150 Fax: 

Site: www.censupeg.com.br E-mail: patricia@censupeg.com.br 

Organização Acadêmica: Faculdade Categoria Administrativa: Privada 

com fins lucrativos 

 

PROCURADOR INSTITUCIONAL 

CPF: 024.009.009-81 Sexo: F 

Nome: Patrícia Ferreira Thives Uzinski 

RG: 3884801 Órgão expedidor: SSP UF: SC 

Telefone(s): (47) 3032-6150/(47) 

991245153 

Fax: 

E-mail: patricia@censupeg.com.br 

 

CORPO DIRIGENTE 

Nome Telefone E-mail Cargo 

Sandro Albino 

Albano 

(47) 91710805 diretorgeral@censupeg.com.br Diretor Geral 

Andreia Schley (47)3032-6166 andreia@censupeg.com.br Diretora 

Acadêmica 

Patricia Ferreira 

Thives Uzinski 

(47) 3032-6150 patricia@censupeg.com.br Diretora de 

Pós-Graduação 

 

 

 

http://www.faculdadesaofidelis.edu.br/
mailto:patricia@censupeg.com.br
mailto:patricia@censupeg.com.br
mailto:diretorgeral@censupeg.com.br
mailto:andreia@censupeg.com.br
mailto:patricia@censupeg.com.br
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MEMBROS DA CPA  

Nome Telefone E-mail Cargo 

Iandra Pavanati (47)999420769 iandrapavanati@hotmail.com  
Representante 

Docente 

Juarez Anacleto (47)988173377 juarez.anacleto@censupeg.com.br  
Representante 

Docente 

Rafaella Theis (47)991576569 rafaella.theis@censupeg.com.br  

Representante 

Corpo Técnico 

Administrativo 

Cristiane Loss (47)999037210 cristiane.loss@censupeg.com.br  

Representante 

Corpo Técnico 

Administrativo 

Silvana de Borba (47)996294222 vanaborba@hotmail.com  

Representante 

da Sociedade 

Civil 

Ivan Ferreira de 

Araújo 
(47)999912796 ivan_araujo30@hotmail.com   

Representante 

da Sociedade 

Civil 

 

1.1. INSERÇÃO REGIONAL 

 

A Faculdade CENSUPEG Joinville tem sua sede instalada no município de Joinville 

que está localizada na Região Nordeste do estado de Santa Catarina. Com uma área de 

1.126,106 km² e uma população estimada pelo IBGE de 577.077 habitantes em 2017, é o 

município mais populoso do estado. A cidade possui um elevado índice de 

desenvolvimento humano (0,809) ficando acima dos índices do estado de SC (0,77) e 

acima da média nacional (0,74). A cidade é cortada por várias rodovias e linhas férreas 

que também contribuíram para tornar a cidade o 3º maior polo industrial da Região Sul do 

Brasil.  

Apesar da progressiva terceirização do centro, a atividade industrial continua com 

grande relevância, na sua cintura industrial, grandes conglomerados do setor metal-

mecânico, químico, plásticos, têxtil e de desenvolvimento de software, tornando-a um 

grande polo dessa tecnologia. É considerada o primeiro e maior polo metalúrgico do Brasil, 

sendo a metalúrgica Tupy a maior do Mundo. Outra marca importante da cidade é que ela 

é o maior polo industrial de ferramentaria do país. Sendo a cidade a mais importante 

mailto:iandrapavanati@hotmail.com
mailto:juarez.anacleto@censupeg.com.br
mailto:rafaella.theis@censupeg.com.br
mailto:cristiane.loss@censupeg.com.br
mailto:vanaborba@hotmail.com
mailto:ivan_araujo30@hotmail.com
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industrialmente em Santa Catarina, muitos grupos econômicos do país de diversos setores 

estabelecem suas filiais na cidade.  

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 

Catarina, em 2015 o PIB de Joinville atingiu o montante de R$ 45.538,31 bilhões, 

assegurando ao munícipio a 1º dos 295 municípios do Estado de SC e na região nordeste 

de SC, o município de Joinville ficou em 3º lugar de melhor renda per capita. 

No que se refere especificamente às estatísticas da educação no município de 

Joinville, apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 

97,3% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010); Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 6,9 e 

dos anos finais do ensino fundamental igual a 5,5. As informações sobre as matrículas no 

ensino fundamental corresponderam no período de 2015 a 67.995, sendo que as 

matrículas no ensino médio foram iguais a 20.583  (IBGE 2015). No que tange aos 

docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2015, foram de 2.840 docentes e 

para o ensino médio 1.084. O município contava no período de 2015 com 143 escolas de 

ensino fundamental. Diante destas perspectivas, a Faculdade CENSUPEG entende que 

há um desenvolvimento constante do município e que atende a ampliação da oferta do 

ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e responsabilidade para 

a democratização no acesso a este segmento através da Educação a Distância. 

Joinville está inserida na região Nordeste de SC, uma região com forte tradição 

germânica, concilia uma economia dinâmica com o respeito à natureza exuberante. 

Indústrias do ramo eletro-metal-mecânico dividem espaço com as densas florestas da 

Serra do Mar e as águas da Baía de Babitonga. A região tem alto poder aquisitivo e 

excelente qualidade de vida. Suas principais cidades são Joinville (cidade mais populosa 

de Santa Catarina, com mais de quinhentos mil habitantes), Jaraguá do Sul e São 

Francisco do Sul (um dos principais portos do sul do Brasil). 

O Grupo CENSUPEG nasceu em SC e têm uma história de desenvolvimento com 

educação há mais de 10 (dez) anos, está consolidado como uma renomada instituição de 

ensino em formação continuada, tendo contribuído com a formação de mais de 40.000 

(quarenta mil) alunos pelo Brasil, tanto em graduação e com destaque para a Pós-

Graduação presencial.  A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para 

atender a demanda regional de formação para o Ensino Superior, o Grupo CENSUPEG 

busca atender, por meio deste projeto da Faculdade a distância, as demandas nacionais 

e tem a intenção de contribuir para atingir as metas estabelecidas no Plano Nacional da 

Educação (PNE) de forma direta através de cursos de nível superior que vai estabelecer 

vínculos diretos com a comunidade da unidade sede e com os Polos através da equipe da 
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faculdade que estará disponível. Entende-se que, desta forma, estaremos contribuindo 

com a Meta 12 do PNE 2014 que propõe: elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada 

a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 

segmento público. 

Vale destacar que a Faculdade CENSUPEG, por meio de pesquisas, análises e 

discussões no Conselho Superior, estabeleceu parcerias, convênios e acordos entre 

instituições com vistas à oferta de cursos a distância e estruturação de unidades de apoio 

descentralizadas, de acordo com o que dispõe a Portaria Normativa Nº 11 de 20 de Junho 

de 2017. E por esta razão, a Faculdade CENSUPEG também possui uma inserção 

educacional em mais regiões do País, por meio de Unidades descentralizadas, nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste Brasileiro, em cidades dos estados de Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso, as quais 

possuem infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para atender as necessidades das 

regiões, melhor detalhadas no item de implantação dos polos, onde se justificativa a 

escolha das cidades destas regiões do país. 

A Instituição preocupa-se com a melhoria da qualidade de vida da população. Por 

essa razão, busca participar ativamente da dinâmica de construção da identidade da 

região na qual se insere e também para ser o agente catalisador do seu desenvolvimento 

social.  

Como a Faculdade é uma organização comprometida com a formação de cidadãos 

livres e responsáveis pelo desenvolvimento social, científico e tecnológico, é preciso que 

a Instituição articule formação científico-profissional com formação ético-prática. A 

Faculdade CENSUPEG tem como proposta ser um espaço de reflexão e cultivo do saber 

vinculado ao contexto social, de formulação de novos conhecimentos, de experimentação 

e de aplicação do saber conquistado, voltado para a formação integral do sujeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mapa do Brasil evidencia as regiões dos polos e mapa da Santa Catarina que evidencia a cidade da sede. 
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1.2. HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

A Faculdade CENSUPEG, para a região de Joinville, foi projetada no ano de 2017, 

exatamente no dia 12 de Julho de 2017 com o seu ato de constituição, por um grupo de 

profissionais nomeados pelo Presidente da Mantenedora da Sociedade de Educação, 

Cultura de Tecnologia de São Fidélis, que por meio da constituição do Conselho Superior, 

reuniram-se para apresentar alguns estudos e  pensar estrategicamente esta instituição 

de ensino voltada para a Educação a Distância, como também para atender a demanda 

de expansão da Mantenedora do GRUPO CENSUPEG no sentido de atuar isoladamente 

em outra região por se tratar de um credenciamento EAD estruturado e legalizado pela 

Portaria Normativa Nº 11 de 20 de Junho de 2017.  Vale destacar que a experiência com 

o ensino superior faz parte da essência do GRUPO CENSUPEG que sempre atuou, 

através do seu presidente em parceria com outras IES, administrando Polos de Graduação 

EAD. Essa experiência e o contato com os estudantes dos Polos EAD fez com que os 

gestores do GRUPO CENSUPEG idealizassem novos projetos e por isso em 2013 iniciou-

se a busca pela própria IES. Sendo assim, em maio de 2014 os sócios Sandro Albino 

Albano e Irene Staehelin Albano adquiriram a Faculdade São Fidélis, localizada na cidade 

de São Fidélis, no Rio de Janeiro. O GRUPO CENSUPEG viveu um momento importante 

de crescimento e expansão que trouxe reflexos impactantes em sua trajetória e desde 

essa conquista muitos projetos se concretizaram, entre eles a possibilidade de 

desenvolver o próprio modelo acadêmico tão idealizado diante das intensas vivências com 

o mundo profissional e estudantil nos mais de 8 anos na gestão de Polos EADs. No período 

de 2014 a 2017 a mantenedora trabalhou para o grande objetivo do GRUPO CENSUPEG: 

credenciar a modalidade EAD e poder oferecer educação de qualidade para diversas 

regiões do Brasil, inclusive na cidade de Joinville, local onde fica a sede administrativa e 

financeira do grupo CENSUPEG. 

Esse período de três anos, planejando e preparando 17 Polos para o 

credenciamento do EAD da Faculdade CENSUPEG de São Fidélis, fez com que nossa 

equipe aprendesse muito sobre gestão do Ensino a Distância, felizmente e, depois de 

muita morosidade por conta do Ministério da Educação, em agosto de 2017 conquistamos 

o credenciamento da graduação EAD vinculado à Faculdade CENSUPEG de São 

Fidélis/RJ. 

Diante dessa morosidade, porém carregados de experiência em educação a 

distância, foi motivo de muito entusiasmo para os gestores do GRUPO CENSUPEG a 
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publicação da Portaria Normativa Nº 11 de 20 de junho de 2017, pois surgia assim a 

possibilidade de ampliarmos o nosso projeto de educação a distância, agora na cidade 

onde ficam parte das raízes do GRUPO EDUCACIONAL CENSUPEG.  Diante dessa 

possibilidade de expansão, fez nascer mais uma IES na região Sul do país mantida pela 

Sociedade de Educação, Cultura de Tecnologia de São Fidélis, e dessa forma ampliar a 

estrutura física, virtual e pedagógica para atender com qualidade os polos de apoio 

presencial.  

Junto ao Credenciamento EAD, a Faculdade protocolou o pedido de autorização 

para cinco cursos na modalidade a distância: Licenciatura Matemática com setecentos e 

cinquenta vagas; Bacharelado em Administração com duas mil vagas; Bacharelado em 

Ciências Contábeis com duas mil vagas; Tecnólogo em Gestão Financeira com setecentos 

e cinquenta vagas e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com 

setecentos e cinquenta vagas, totalizando seis mil e duzentas e cinquenta vagas; 

distribuídas em vinte polos de apoio presencial nas regiões sul, sudeste e Centro-Oeste 

brasileiro. 

Além destes já protocolados, para este período do PDI (2017-2021), foram 

planejados mais cursos de Graduação na modalidade EAD: Tecnólogos (Gestão 

Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Marketing, Segurança no Trabalho, 

Gestão Hospitalar, Negócios Imobiliários, Gestão de Cooperativas, Redes de 

Computadores, Design de Produto), Licenciaturas (Matemática, Geografia, Artes Visuais, 

Ciências Biológicas, Filosofia e Ciências Sociais). 

É importante registrar que esses cursos foram escolhidos, considerando: 

- O perfil da nova IES que nasce no GRUPO CENSUPEG focada num modelo de 

educação a distância e gestão participativa descentralizada; 

- O perfil da cidade sede da faculdade, nesse caso Joinville/SC, conforme os dados 

socioeconômicos já apresentados; 

- As necessidades nacionais com relação a qualificação docente (cursos de 

Licenciatura) e tecnológica para o desenvolvimento da nossa nação. 

- E os indicadores estabelecidos no PNE (Plano Nacional de Educação) vigente.  
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2. EIXO 1-  PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional consiste no processo de avaliar o ensino superior 

com envolvimento de toda a instituição por meio da sensibilização, a fim de 

identificar possíveis melhorias que proporcionem o aumento na qualidade do 

ensino, da pesquisa e da gestão na instituição. 

A avaliação institucional contribui com a melhoria contínua da instituição na 

sua totalidade. Mais que uma exigência para fins de credenciamento, a avaliação 

institucional uma vez incorporada na cultura da instituição, proporciona mudanças 

norteadoras para a inovação, qualidade e o eficiente crescimento e 

reconhecimento da instituição na sociedade. 

A Faculdade CENSUPEG de Joinville tem a avaliação institucional como 

parte do planejamento estratégico, ou seja, há um cruzamento de dados e 

informações com a metodologia BSC (Balanced Scordecard),  mantendo um 

processo contínuo de avaliações internas e externas em que os resultados 

quantitativos e qualitativos propiciem o acompanhamento e o aperfeiçoamento da 

gestão nas atividades desenvolvidas pela instituição. 

A Faculdade CENSUPEG de Joinville considera a avaliação institucional 

externa e interna um instrumento de coleta de dados eficaz para identificar falhas 

que impedem que os objetivos sejam atingidos, tornando-se, assim, oportunidades 

de melhorias. 

A avaliação externa é realizada pelas visitas do INEP/MEC (Ministério da 

Educação), tendo como referência os padrões de qualidade para a educação 

superior expressos nos instrumentos de avaliação e nos relatórios de 

autoavaliação. Os relatórios recebidos da avaliação externa são expostos aos 

Colegiados de Curso e ao Conselho Superior para análise e definição de ações 

que proporcionem melhoria e evolução da IES. 

A avaliação interna ou autoavaliação é coordenada pela CPA (Comissão 

Própria de Avaliação) estabelecida pela instituição. São aplicadas periodicamente 

na instituição com o objetivo de identificar ações de melhorias que possam tornar 

o ensino com mais qualidade. A avaliação interna compreende uma avaliação 
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macro institucional em que a comunidade acadêmica participa da avaliação dos 

determinantes macros institucionais da IES, e na avaliação interna dos cursos no 

quesito pedagógico e acadêmico. 

 

2.1 Autoavaliação Institucional 

 

A autoavaliação ou avaliação macro institucional consiste no 

autodiagnóstico com o compromisso coletivo da comunidade acadêmica. Tem 

como objetivos: aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do 

corpo docente e técnico-administrativo; fortalecer as relações de cooperação entre 

a comunidade acadêmica; tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 

comunidade; julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e 

produtos; produzir conhecimentos em relação à qualidade, problemas e desafios 

existentes na instituição, que possam contribuir para a gestão administrativa, 

acadêmica e a melhoria contínua da instituição, além de prestar contas à 

sociedade. 

A Faculdade CENSUPEG de Joinville realizará anualmente o projeto de 

autoavaliação institucional, contemplando as 10 dimensões especificadas no art. 

3º da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, detalhando os procedimentos/processos 

para sua realização, metodologias, formulários e etapas - coleta e tabulação de 

dados, relatório geral, divulgação e as formas de utilização dos resultados.  

Orientada pelo SINAES, a Comissão Própria de Avaliação tem como 

principais objetivos, oriundos das dez dimensões preconizadas na Lei 

10.861/2004: 

Identificar o perfil e o significado da atuação da IES, por meio de suas 

atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

I. Avaliar a implantação da missão e do plano de desenvolvimento 

institucional. 

II. Avaliar a eficácia da política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, 

a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades. 
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III. Avaliar as ações de responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, 

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

IV.  Avaliar a eficácia da comunicação com a sociedade. 

V. Avaliar as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. 

VI. Avaliar a organização e gestão da instituição, o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica 

nos processos decisórios. 

VII. Avaliar a infraestrutura física, principalmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

VIII.  Auxiliar no planejamento e avaliação, particularmente dos processos, 

análises de resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

IX. Avaliar a eficácia das políticas de atendimento aos estudantes. 

X. Avaliar a eficácia da proposta de sustentabilidade financeira, tendo em 

vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação 

superior. 

Com base nas informações da autoavaliação, é gerado o Plano de Gestão 

Institucional com os eixos: 
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No Plano de Gestão Institucional também são analisadas as considerações 

feitas pela IES e elaboradas ações corretivas e de melhorias para atender as 

exigências propostas. O plano deverá ser revisitado anualmente a fim de avaliar a 

eficácia das ações traçadas, podendo estas serem alteradas para a obtenção de 

melhores resultados.  

A avaliação do curso é feita anualmente com o intuito de avaliar o 

desempenho do curso nos aspectos pedagógicos, no atendimento das 

expectativas e a aceitação no mercado de trabalho. O levantamento de dados para 

esta avaliação será o indicador da avaliação externa in loco e o Questionário do 

Estudante do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.  

 

 

 

2.2. Comissão própria de avaliação - CPA 

 

A autoavaliação é coordenada pela CPA e tem na sua composição a 

participação de representantes dos docentes, dos alunos, dos técnicos 

EIXOS E DIMENSÕES PARA CPA 

EIXO DIMENSÃO 

1 Planejamento e Avaliação 
Institucional 

8 Planejamento e Avaliação 

2 Desenvolvimento 
Institucional 

1 Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional  

2 Desenvolvimento 
Institucional 

3 Responsabilidade Social da Instituição  

3 Políticas Acadêmicas 2 Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão  

3 Políticas Acadêmicas 4 Comunicação com a Sociedade  

3 Políticas Acadêmicas 9 Política de Atendimento aos Discentes  

4 Políticas de Gestão 5  Políticas de Pessoal  

4 
4 

Políticas de Gestão 
Políticas de Gestão 

6 
10 

Organização e Gestão da Instituição  
Sustentabilidade Financeira 

5 Infraestrutura Física 7 Infraestrutura Física  

Tabela 1: Eixos e dimensões para CPA 

Tabela 1: Eixos e dimensões para CPA 
Fonte: Primaria  

 



 
 
 
 

22  

 

administrativos e da sociedade civil organizada, sem predominância de nenhum 

segmento. 

A Comissão Própria de Avaliação na Faculdade CENSUPEG de Joinville é 

composta por: 

I.  Dois representantes docentes; 

II.  Dois discentes, eleitos entre os representantes de turma; 

III. Dois técnicos administrativos; 

IV. Dois membros sociedade local indicados pela Direção Geral. 

Os alunos, seja da Sede ou dos Polos, serão eleitos por todos os discentes. 

A eleição ocorre pelo Portal do Aluno a cada dois anos, conforme Edital divulgado 

nos murais da sede e dos Polos e no site da faculdade, além do jornal CENSUPEG 

NEWS. As demais representações são convidadas pela direção da IES. 

Os membros da comissão própria de avaliação, depois de eleitos, 

permanecem no cargo por um período de dois anos, podendo ser reconduzidos. 

As reuniões entre os membros acontecem quatro vezes ao ano, via Webinar 

(quando alguns dos representantes forem de um dos Polos de Apoio presencial). 

A CPA é responsável por orientar a instituição na execução e supervisão 

dos processos determinados pela legislação educacional, dessa forma, ela tem a 

função de realizar estudos de diagnóstico da realidade institucional e propor 

ações de melhorias para os órgãos decisórios da IES, entre essas atividades, 

destacamos o relatório de autoavaliação institucional confeccionado anualmente.  

A apuração de dados se dá por pesquisa de percepção do corpo social da 

IES além de levantamento de dados do perfil discente e docente. Este relatório é 

objeto de discussão entre seus membros e em seguida divulgado nas suas 

análises e propostas de melhorias para toda a comunidade acadêmica. Além disto, 

torna-se ele o principal objeto de planejamento da tomada de decisão da Diretoria 

Geral.  

Deste modo, mais do que o cumprimento da legislação, a CPA é para a 

Faculdade CENSUPEG de Joinville uma oportunidade de avaliação contínua da 

qualidade acadêmica e de ensino prestada enquanto serviço à sociedade. Todo 

resultado de cada autoavaliação anual também será discutido nos Colegiados 

de Curso e no Conselho Superior para serem apresentadas soluções alternativas 

para cada uma das fragilidades identificadas e as respectivas estratégias de 
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implementação para transformá-las em forças e potencialidades para a Faculdade 

CENSUPEG. 

 

2.3. Projeto da avaliação institucional 

 

Quanto ao processo de autoavaliação institucional, a Faculdade 

CENSUPEG prevê um projeto que norteie a instituição na execução da 

autoavaliação, utilizando-a como instrumento de gestão e de ação para a melhoria 

institucional. 

A Faculdade CENSUPEG busca desenvolver o processo avaliativo com a 

conscientização da comunidade acadêmica para que a adesão seja de forma 

voluntária e não imposta, a fim de atingir resultados verídicos e sinceros. A 

avaliação será total e coletiva, em que a instituição toda será avaliada com a 

participação de todos os envolvidos. 

Sendo assim, o projeto prevê a participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, com a utilização de variados instrumentos a fim de obter 

o número maior de respondentes possível. 

A CPA tem a previsão de divulgação dos resultados relativos à 

autoavaliação institucional com o objetivo de informar todos os segmentos da 

comunidade acadêmica. 

A autoavaliação tem as seguintes etapas definidas pela IES: 
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Etapa 1 – Elaboração do projeto de Avaliação Institucional: 

O Projeto de Avaliação Institucional contou com o auxílio dos membros da 

CPA para sua elaboração. Foram definidos em reunião os eixos e dimensões a 

serem avaliados (citados anteriormente) e a definição da metodologia, bem como 

os instrumentos de coletas de dados e análise dos dados. 

Figura 1: Etapas do processo de avaliação institucional 
Fonte: Primária  
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Etapa 2 – Sensibilização da Comunidade Acadêmica 

A sensibilização da comunidade acadêmica é uma etapa essencial para 

que a avaliação interna seja efetiva, confiável e que garanta a participação de 

todos visando a melhoria continua da IES. 

A CPA compreende a importância da participação de todos os segmentos 

na autoavaliação e propõe como forma de sensibilização para toda a comunidade 

acadêmica: 

•  A utilização de materiais de divulgação vinculado ao portal online, site da IES, 

mídias sociais, jornal interno Censupeg News, produção de vídeo explicativo 

voltado para a importância da CPA, cartazes informativos enviados por e-mail 

e disponíveis no portal online, seguindo conforme calendário da CPA; 

• Webinar para treinamento aos executivos de unidade sobre a importância da 

autoavaliação para toda a comunidade acadêmica; 

•  Campanha destinada ao acompanhamento dos executivos de unidade para 

disseminar a cultura da autoavaliação na comunidade acadêmica; 

• Estratégia de divulgação das conquistas da CPA para toda comunidade 

acadêmica através do “adesivo CPA” e banner eletrônico vinculado ao portal 

online e enviado por e-mail; 

• Envolvimento dos docentes através do webinar sobre a importância da 

autoavaliação para toda a comunidade acadêmica. 

A CPA tem o auxílio do setor de Marketing na produção do material para 

sensibilização. 

 

Etapa 3 - Definição dos Instrumentos e Coleta de Dados: 

A CPA visa a participação e o envolvimento de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica na avaliação institucional, para que não se privilegie nem 

um grupo em detrimento do outro em todo o processo da autoavaliação. 

A CPA propõe envolver todos os segmentos da comunidade acadêmica nas 

duas etapas de autoavaliação descritas nesse projeto, a avaliação quantitativa e 

qualitativa.  

• Na avaliação qualitativa:  os discentes e docentes por meio de acesso 

disponibilizado no portal online, responderão o questionário descritivo sobre 
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as dimensões e eixos preconizados pelo SINAES, que compõe a autoavaliação 

da CPA; 

• Os técnicos administrativos receberão em seus respectivos e-mails o link para 

o acesso a pesquisa qualitativa.  

• Na avaliação quantitativa:  os discentes e docentes por meio de acesso 

disponibilizado no portal online, responderão o questionário objetivo sobre as 

dimensões e eixos preconizados pelo SINAES, que compõe a autoavaliação da 

CPA; 

• Os técnicos administrativos receberão em seus respectivos e-mails o link para 

o acesso a pesquisa quantitativa. 

Os instrumentos para a coleta de dados quantitativos e qualitativos são 

desenvolvidos pela CPA visando a diversificação da coleta.  

  

Etapa 4 - Aplicação dos instrumentos de coleta de dados: 

Os discentes e docentes terão acesso ao questionário de avaliação 

qualitativa e quantitativa pelo portal online.  

Os técnicos administrativos terão acesso as avaliações qualitativas e 

quantitativas por meio de link enviado para seus respectivos e-mails. 

 

Etapa 5 - Elaboração de relatórios e divulgação dos resultados: 

Os dados coletados serão sistematizados e incorporados no relatório de 

autoavaliação elaborados conforme legislação. 

A CPA compila os resultados oriundos do questionário descritivo, propõe 

ações de melhoria e um plano de acompanhamento das ações.  

A CPA compila os resultados oriundos do questionário objetivo, envolvendo 

a análise especializada para o tratamento dos dados fornecidos pelo sistema 

acadêmico da instituição, propõe ações de melhoria e um plano de 

acompanhamento das ações. 

A CPA, comprometida em divulgar para toda a comunidade acadêmica os 

resultados dos questionários e as ações oriundas do resultado analítico da 

autoavaliação institucional, pretende: 
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• Disponibilizar o relatório analítico produzido pela CPA em diferentes meios de 

comunicação tais como o site da instituição, portal online, Jornal Censupeg 

News;  

• Divulgar as conquistas da CPA para toda comunidade acadêmica através do 

“adesivo CPA”; 

• Divulgar os resultados analíticos nas mídias sociais, nos encontros da CPA, 

Equipe Multipeg, Conselho Superior, Colegiado dos Cursos, Portal dos Alunos, 

Portal dos Professores e tutores, Portal dos Executivos (donos de Polos)  Jornal 

Censupeg News, murais da instituição sede e das unidades; 

• Enviar link com resultados para o e-mail dos técnicos-administrativos e 

sociedade civil organizada; 

• Enviar o relatório da autoavaliação para o e-mail dos coordenadores de curso, 

gestores da IES e direção geral. 

  

Etapa 6 – Encaminhamento de propostas de melhoria e acompanhamento das 

ações:  

Os coordenadores de curso, gestores da IES e direção geral receberão o 

relatório da autoavaliação que será auxiliador na elaboração dos planos 

acadêmico-administrativos e também colaborará para o Planejamento Estratégico 

da Instituição que utiliza a metodologia do Balanced Scorecard (BSC). 

A CPA acompanhará a leitura dos resultados em reuniões com 

coordenadores de curso, gestores da IES e direção geral para melhor 

entendimento dos resultados obtidos e fará o monitoramento do andamento das 

ações estabelecidas nos planos elaborados, visando a melhoria da qualidade no 

ensino, extensão e gestão. 

 

Etapa 7 – Realização de meta-avaliação 

A CPA fará o acompanhamento das ações de melhoria realizadas. 

Apresentará proposta de ajustes para o alcance dos objetivos definidos no projeto 

de avaliação institucional e no plano de avaliação de curso e acompanhará o 

número de respondentes da avaliação interna. A meta a ser atingida é que 80% 

da comunidade acadêmica participe das avaliações todos os anos. 

Com o objetivo de disseminar a cultura da importância da participação na 
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autoavaliação institucional, tendo em vista o engajamento crescente de toda 

comunidade acadêmica, a CPA prevê: 

• O fortalecimento do engajamento dos membros da CPA, através da formação 

continuada que permitam a prática de ações inovadoras em todo processo de 

autoavaliação; 

• A busca de novas formas de sensibilização da comunidade acadêmica, usando 

a tecnologia como meio de incentivar a participação em todo o processo de 

autoavaliação. 

 

2.3.1. Planejamento da avaliação dos cursos 

 

A gestão dos cursos é planejada considerando a autoavaliação institucional 

e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo 

do planejamento dos cursos, com previsão da apropriação dos resultados pela 

comunidade acadêmica e delineamento de processo autoavaliativo periódico dos 

cursos. 

Para isso, organizamos o processo de autoavaliação anual da Faculdade 

CENSUPEG de maneira que oportunize o levantamento de dados e a análise 

crítica das atividades desenvolvidas que especifiquem as ações necessárias a 

serem desenvolvidas no planejamento estratégico da instituição.  

Nessa dinâmica, a análise dos resultados da autoavaliação dos cursos na 

modalidade EAD tem previsão de: 

- Identificar os aspectos que dificultam e/ou facilitam a ação acadêmica do 

curso; 

- Sugerir estratégias de intervenção para corrigir rumos; 

- Consolidar sua ação pedagógica e alcançar efetivamente maior qualidade 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Entendemos a importância que as avaliações possuem no âmbito dos 

cursos e da nossa Faculdade, buscamos através dela um aperfeiçoamento da 

qualidade acadêmica e a melhoria em nossa gestão. São através dos relatórios 

desenvolvidos pela CPA sobre o desenvolvimento institucional em todas 

dimensões contidas em leis, que geramos dados e diagnósticos confiáveis. Desta 

forma, o processo de autoavaliação da instituição, automaticamente gera dados 
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sobre o projeto dos cursos. A CPA elabora os dados a partir das reuniões e do PDI 

da IES, para, então, promover reuniões sistemáticas que ajudem a construir 

soluções para as fragilidades e debater nossas forças a fim de melhorá-las ainda 

mais.  

Por isso, além da avaliação institucional, uma vez por semestre o Colegiado 

dos Cursos se reúne com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento tanto do 

corpo docente como do corpo discente, face às necessidades conjunturais da 

função no mundo contemporâneo, a atualização das referências bibliográficas e 

novas tendências, de forma a adequar o Projeto Pedagógico. 

Os resultados desses processos avaliativos serão socializados pela 

coordenação do curso entre o NDE, Colegiado e nos Polos de Apoio Presencial 

com alunos e demais colaboradores.  

Para tanto, as principais iniciativas previstas são: 

- Revisão da matriz curricular, em relação à coerência do currículo com os 

objetivos dos cursos, com perfil do egresso desejado e com as diretrizes 

curriculares;  

- Análise das disciplinas em termos de dimensionamento e carga horária, à 

adequação e atualização das ementas e programas, bem como a adequação, 

atualização e relevância da bibliografia indicada e utilizada;  

- Realização de reuniões com os docentes das disciplinas do curso, visando 

a melhoria do plano de ensino;  

- Realização de visita in loco a instituições públicas, privadas e do terceiro 

setor para firmar convênios de estágio conforme necessidade de cada curso;  

- Realização de visitas in loco de supervisão dos campos de estágio 

conforme necessidade de cada curso; 

- Realização de capacitações referentes a estágio curricular conforme 

necessidade de cada curso e Trabalho de Graduação in loco (para alunos, tutores 

e articuladores) e via web conferência (para tutores);  

- Revisão da adequação da metodologia de ensino à concepção dos cursos 

e a inter-relação das disciplinas na concepção e execução dos mesmos;  

- Revisão do sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

previsto, verificando se as práticas de avaliação são condizentes com o projeto dos 

cursos e com a sua concepção;  
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- Oferta de formação continuada sobre técnicas de elaboração de itens 

(múltipla escolha, enunciado e alternativas) aos moldes do ENADE para 

coordenadores, docentes e tutores EAD; 

A gestão dos cursos é uma ação administrativa e para o alinhamento com 

a proposta de Gestão da IES é fundamental que seja também uma ação educativa 

que envolva todos os segmentos e para isso a relação é intensa com a CPA que 

acompanha os resultados dos cursos e vice-versa, indo ao encontro do lema da 

nossa instituição: Toda ação administrativa precisa ser uma ação  educativa.  

 

2.4. Objetivos, metas e ações para o projeto de avaliação institucional 

 

Para que as etapas citadas anteriormente sejam alcançadas, foram planejadas 

algumas metas e suas respectivas ações: 

Metas 
Ações 

O Quê? Como? 2017 2018 2019 2020 2021 

Institucionalizar 

o Planejamento 

e a Avaliação 

Institucional 

 

Criação da 

CPA, do Projeto 

de Avaliação 

Institucional e a 

manutenção/ 

renovação dos 

membros pelo 

Regulamento da 

CPA. 

 

Reunir membros da 

CPA para a 

elaboração do Projeto 

da Avaliação 

Institucional e o 

Regulamento da CPA. 

x x x x x 

Sensibilização 

da comunidade 

acadêmica 

Divulgação de 

material para  

sensibilização 

da comunidade 

acadêmica 

quanto à 

importância da 

A CPA compreende a 

importância da 

participação de todos 

os segmentos na 

autoavaliação, e 

propõe como forma de 

sensibilização: 

  x x x 
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autoavaliação 

institucional, 

(discentes, 

docentes e 

técnicos 

administrativos). 

 

• Utilização de 

material de divulgação 

vinculado ao portal 

online, site, mídias 

sociais, jornal interno 

Censupeg News, 

vídeos, cartazes e e-

mail seguindo 

conforme calendário 

da CPA e com a ajuda 

do setor de Marketing 

na produção do 

material;  

 

• Webinar de 

treinamento aos 

executivos de unidade 

sobre a importância 

da autoavaliação para 

toda a comunidade 

acadêmica; 

 

 

•  Campanha 

destinada ao 

acompanhamento dos 

executivos de unidade 

para disseminar a 

cultura da 

autoavaliação na 

comunidade 

acadêmica; 
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• Estratégia de 

divulgação das 

conquistas da CPA 

para toda comunidade 

acadêmica através do 

“adesivo CPA” e 

banner eletrônico 

vinculado ao portal 

online; 

 

• Envolvimento 

dos docentes através 

do webinar sobre a 

importância do auto 

avaliação para toda a 

comunidade 

acadêmica. 

 

• Estratégia de 

envolvimento dos 

técnicos 

administrativos em 

parceria com o RH em 

Ação da IES. 

 

 

Participação 

de todos os 

segmentos 

acadêmicos 

na avaliação 

institucional 

 

Envolvimento 

de todos os 

segmentos da 

comunidade 

acadêmica e da 

sociedade civil 

 

A CPA propõe 

envolver todos os 

segmentos da 

comunidade 

acadêmica nas duas 

etapas de 

  x x x 
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organizada, 

para que não se 

privilegie nem 

um grupo em 

detrimento do 

outro em todo o 

processo da 

autoavaliação 

institucional. 

autoavaliação 

descritas nesse 

projeto, a avaliação 

quantitativa e 

qualitativa.  

 

• Na avaliação 

qualitativa:  os 

discentes e docentes 

por meio de acesso 

disponibilizado no 

portal online, 

responderão o 

questionário 

descritivo sobre as 

dimensões e eixos 

preconizados pelo 

SINAES, que compõe 

a auto avaliação da 

CPA; 

 

• Os técnicos 

administrativos 

receberão em seus 

respectivos e-mails o 

link para o acesso a 

pesquisa qualitativa. 

 

• A sociedade 

civil organizada 

contribuirá com a 

pesquisa qualitativa, 

por meio de questões 
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aberta nas 

participações dos 

conselhos municipais 

e associações onde a 

IES tem 

representatividade. 

 

• Na 

quantitativa:  os 

discentes e docentes 

por meio de acesso 

disponibilizado no 

portal online, 

responderão o 

questionário objetivo 

sobre as dimensões e 

eixos preconizados 

pelo SINAES, que 

compõe a auto 

avaliação da CPA; 

 

• Os técnicos 

administrativos 

receberão em seus 

respectivos e-mails o 

link para o acesso a 

pesquisa quantitativa. 

 

Análise e 

compreensão 

dos resultados 

da auto 

avaliação. 

Compreensão 

dos resultados 

da auto 

avaliação 

 

• A CPA compila 

os resultados do 

questionário 

descritivo, propõe 

  x x x 
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ações de melhoria e 

um plano de 

acompanhamento das 

ações.  

 

• A CPA compila 

os resultados do 

questionário objetivo, 

envolvendo a análise 

especializada para o 

tratamento dos dados 

fornecidos pelo 

sistema acadêmico da 

instituição, propõe 

ações de melhoria e 

um plano de 

acompanhamento das 

ações. 

 

Divulgação e 

apropriação 

dos resultados 

pela 

comunidade 

acadêmica 

Divulgação do 

relatório 

analítico da 

autovaliação 

para toda a 

comunidade 

acadêmica 

 

• Disponibilizar o 

relatório analítico 

produzido pela CPA 

em diferentes meios 

de comunicação tais 

como: site da IES, 

mídias sociais, nos 

encontros da CPA, 

Equipe Multipeg, 

Conselho Superior, 

Colegiado dos 

Cursos, Portal dos 

Alunos, Portal dos 

  x x x 
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Professores e tutores, 

Portal dos Executivos 

(donos de Polos)  

Jornal Censupeg 

News, murais da 

instituição sede e das 

unidades; 

 

• Divulgação das 

conquistas da CPA 

para toda comunidade 

acadêmica através do 

“adesivo CPA”; 

 

• Enviar link com 

resultados para o e-

mail dos técnicos-

administrativos e 

sociedade civil 

organizada; 

 

• Enviar o 

relatório da 

autoavaliação para o 

e-mail dos 

coordenadores de 

curso, gestores da 

IES e direção geral, 

afim de aperfeiçoar a 

gestão nas atividades 

desenvolvidas pela 

instituição e os 

indicadores 
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estratégicos ligados 

com o BSC (Balanced 

Scordecard). 

 

 

Engajamento 

crescente de 

toda 

comunidade 

acadêmica 

 

Disseminar a 

cultura da 

importância da 

participação da 

auto avaliação. 

• Fortalecer o 

engajamento dos 

membros da CPA, 

através da formação 

continua que 

permitam a pratica de 

ações inovadoras em 

todo processo de auto 

avaliação; 

 

• Buscar novas 

formas de 

sensibilização da 

comunidade 

acadêmica usando a 

tecnologia como meio 

de incentivar a 

participação em todo 

o processo de auto 

avaliação (envio de 

SMS, aplicativos, etc). 

  x x x 

 

A Faculdade CENSUPEG de Joinville considera a autoavaliação institucional uma 

importante e poderosa ferramenta de gestão administrativa e pedagógica que evidencia 

de forma concreta, assertiva e eficaz tanto os pontos fortes quanto os pontos a 

desenvolver da instituição. Possibilita a implantação de ações de melhorias na estrutura 

organizacional, nos sistemas de informação e na estratégia para manutenção da qualidade 

no ensino superior. 

 

2.5. Elaboração do relatório da autoavaliação 
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O Relatório da Autoavaliação apresenta os resultados obtidos com os 

questionários aplicados na comunidade acadêmica. A partir dele é possível 

planejar ações institucionais que proporcionam a melhoria contínua da instituição.  

O Relatório da Autoavaliação é elaborado seguindo o roteiro previsto na 

legislação vigente Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N°65, onde deverá conter 

o conteúdo abaixo: 

Introdução – Serão informados os dados da instituição, a composição da 

CPA e o planejamento estratégico de autoavaliação, bem como o ano a que se 

refere, informando se o relatório é parcial ou integral. 

Metodologia - Serão descritos os instrumentos utilizados para coletar os 

dados, os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados 

e as técnicas utilizadas para análise dos dados quantitativos e qualitativos. 

Desenvolvimento - nesse campo serão apresentados os dados e as 

informações pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade 

das instituições. 

Análise dos dados e das informações – serão apresentados os dados 

conclusivos das avaliações, apontando para o planejamento das ações a serem 

tomadas bem como sua execução. 

Ações com base na análise – serão apresentados o planejamento das 

ações a partir da análise dos dados e das informações, visando à melhoria das 

atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 

O Relatório da Autoavaliação sinaliza o fim do processo da autoavaliação e 

é o documento norteador para o Planejamento Institucional.  
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3 - EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

 

A Faculdade CENSUPEG nasce no contexto de muito planejamento participativo e 

construção coletiva através de uma gestão descentralizada, colaborativa e sustentada 

pelo planejamento estratégico da mantenedora GRUPO CENSUPEG que pode ser 

encontrada no ANEXO II desse PDI.  

 

3.1.1. Missão 

 

“Revolucionar a educação, inspirando pessoas a melhorarem suas vidas e o 

mundo, por meio de um ensino humanizador, crítico e de excelência. ” 

Com essa missão, reconhecemos que a educação é um processo social que se 

estabelece a partir da construção e participação individual, que mediado pela equipe de 

docentes e pelo ambiente físico e virtual acolhedor, promove a aprendizagem significativa 

e coolaborativa através do movimento dialético. Em nossa Missão, deixamos muito claro 

que queremos Revolucionar a Educação; e isso não é novo para nós. Entre tantas ações 

inovadoras ao longo dos anos, o CENSUPEG está revolucionando a Educação por meio 

da Neuropsicopedagogia de norte a sul do Brasil, curso criado por nós com já formadas 

mais de 800 turmas, projeto este que foi convidado para apresentar sua contribuir social 

em nível de Brasil para mais de 20 países, em Cuba, no ano de 2017. 

Nós falamos em Revolução porque entendemos que a Educação brasileira precisa 

passar por uma profunda transformação. Assim como a Finlândia, que se tornou referência 

mundial por conta de uma profunda revolução por meio da Educação. A propósito, no ano 

de 2018, o CENSUPEG também esteve na Finlândia; sim, isso mesmo, fomos beber 

diretamente da fonte para melhorar ainda mais nossas práticas educativas com foco na 

aprendizagem, pois aqui temos como um de nossos valores a INOVAÇÃO, 

Além de nos propormos a revolucionar, está em nosso DNA inspirar pessoas a 

melhorarem suas vidas e o mundo, por meio de um ensino humanizador, crítico e de 

excelência. Hoje temos muito orgulho de sermos conhecidos e reconhecidos pela 

qualidade, seriedade e, principalmente, pela diferença que estamos fazendo na vida das 

pessoas. 
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Mas, para isso, precisamos de solidez em nossas condutas. E os nossos valores 

nos permitem a cada dia nos tornarmos melhores pessoas e melhores profissionais dentro 

desta instituição. Senso de pertencimento, Afeto, Equidade, Sustentabilidade, 

Honestidade, Inovação e Altruísmo (SAESHIA) valoram nossas ações em busca do 

melhor relacionamento com cada ser humano que busca o CENSUPEG para contribuir 

com uma transformação em sua vida. 

E os sonhos?  Eles vão se concretizar porque nós nos consideramos uma 

Instituição altamente planejada. E, já que Visão Institucional se trata de futuro, eis a nossa: 

Ser reconhecido como um Centro Universitário inspirador para o mundo. É isso mesmo, 

estamos nos projetando para que em 2024 nos tornemos o UNICENSUPEG. É para isso 

que desde já estamos plantando: além da Faculdade no estado do Rio de Janeiro, 2019 é 

o ano em que se iniciarão as atividades de mais esta nova Faculdade, futuro Centro  

Universitário, de acordo  com nosso  Planejamento  Estratégico, na cidade de Joinville cuja 

meta é conquistar o credenciamento com excelência no MEC.  

Assim, ação, diálogo e reflexão contribuem para uma nova ação. A constante 

preocupação com a qualidade de ensino reforça o compromisso da Faculdade de 

proporcionar o aprofundamento e reconstrução do conhecimento, de ser um centro de 

excelência de ensino na área da gestão, da tecnologia e da educação, áreas fundamentais 

para socializar, emancipar e humanizar a sociedade. Evidenciaremos a integração da 

Missão da IES com suas políticas de ensino e gestão no decorrer desse projeto. 

Sendo assim, entende-se que a Missão possibilita ações institucionais internas, 

transversais comuns a todos os cursos; e externas, por meio de projetos de 

responsabilidade social, uma vez que a Faculdade em seu planejamento explicita 

estratégias que contribuirão com o desenvolvimento e formação contínua dos alunos e 

consequentemente a comunidade que cada um deles faz ou fará parte na sua atuação 

profissional, através dos cursos na área humana e social. A relação com o ambiente 

externo se intensifica na medida em que o cotidiano da sala de aula será permeado pelos 

problemas sociais identificados a partir das áreas de cada curso que a instituição oferece 

e esta relação permitirá que as análises destas realidades promovam a aprendizagem 

numa perspectiva de reconstrução e até mesmo de novas possibilidades para a sociedade 

e também para a formação emancipadora dos alunos. 

 

3.1.2. Visão 

Ser reconhecido como um Centro Universitário inspirador para o mundo. 
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3.1.3. Valores 

 

Senso de Pertencimento 

Afeto 

Equidade 

Sustentabilidade 

Honestidade 

Inovação 

Altruísmo. 

 

SAESHIA é um acróstico, uma palavra que ganha um significado próprio para todas 

as pessoas que fazem parte do universo CENSUPEG. Ela representa a essência de tudo 

o que acreditamos ser mais importante nesse momento da nossa existência enquanto 

instituição que possibilita o encontro entre pessoas que desejam aprender juntos e unir 

talentos para construir um mundo melhor. Para nós esses valores representam: 

 

VALORES DEFINIÇÃO LEMA 

Senso de 

Pertencimento 

Pertencer a um grupo que permite 

verdadeiramente ser tocado e tocar as 

outras pessoas. É uma evolução 

mútua, com o intuito de criar grupos 

cada vez mais sinérgicos e 

extraordinários. 

“Você é parte deste todo.” 

Afeto Atribuir sentido e significado para 

motivar as pessoas a criarem vínculos 

entre elas, permeado por emoções e 

sentimento positivos, que as façam 

concretizar projetos de vida. 

“Deixar o melhor de nós 

nos outros.” 

Equidade É o valor em que a justiça nivela as 

desigualdades naturais entre as 

pessoas, propondo o respeito aos 

direitos de cada um e adaptando a 

regra para casos específicos, a fim de 

deixá-la mais justa. 

“A justiça está onde a 

equidade opera.” 

Sustentabilidade  Construir um legado com ações viáveis 

ecológico, social, cultural e 

“O futuro dependerá 

daquilo que fazemos no 
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economicamente. presente.” 

Honestidade Agir com sinceridade consigo e com 

os outros, sendo um dos valores 

fundamentais da humanidade, 

somando-se à verdade interior de 

cada um. 

“Faça o que é certo, não o 

que é fácil.” 

Inovação Romper com padrões tradicionais, 

construindo de forma sistêmica, 

respostas às demandas da sociedade 

em termos de melhorias e 

desenvolvimento científico, social e 

econômico. 

“Crie se quiser ser 

original. Inove se quiser 

ser genial.” 

Altruísmo Dominar os instintos egoístas, fazendo 

emergir a benevolência, gerando a 

conciliação. 

“Eu cuido de você.”  

“Nós cuidamos de você.” 

 

3.1.3. Lema 

Toda ação administrativa deve ser uma ação educativa. 
 

3.1.4. Perfil do egresso da Faculdade CENSUPEG 

 

A Faculdade CENSUPEG tem como princípio do perfil do egresso o entendimento 

que construção do conhecimento humano passa pelos âmbitos humanístico, científico e 

tecnológico. Deste modo, seus formados terão as oportunidades de aprendizagem para 

desenvolvimento de habilidades e competências, além da formação teórica para 

compreender suas relações no contexto social, político e institucional, capacitados para 

apreender e aplicar os conhecimentos adquiridos. 

O egresso da Faculdade CENSUPEG, alinhado com nossos valores será capaz de: 

➢ promover o seu desenvolvimento contínuo, adquirindo ao longo da sua 

formação de ensino superior, a capacidade de aprender a aprender. Certos 

de que esta habilidade é fundamental para a continuidade dos estudos 

formais e informais, o aperfeiçoamento do sujeito neste aspecto é, por si, 

determinante para torná-lo um agente da sua transformação e da mudança 

social. 

➢ aprender a aprender diante dos desafios profissionais, demonstrando 

habilidades e competências para a ação empreendedora. Na sua atuação 
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profissional ele deve ser capaz de promover o crescimento das organizações 

das quais integrar, ou mesmo, estar dotado dos elementos necessários para 

o empreendimento próprio. 

➢ conduzir suas ações de forma ética, crítica e reflexiva para ser um agente 

de transformação social que realiza ações sustentáveis e com 

responsabilidade social. 

➢ ser um empreendedor social como agente da sua transformação e da 

mudança do mundo que faz parte.  

O alinhamento de todos os cursos com foco nesse perfil do egresso da IES é 

essencial para que a Faculdade CENSUPEG concretize as ações propostas no dia a dia 

tanto por parte dos docentes, corpo técnico, administrativo, bem como pela coordenação 

do curso. 

 

3.1.5. Objetivos da instituição 

 

A Faculdade CENSUPEG garante suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

responsabilidade social e gestão através dos seguintes objetivos gerais: 

 

Dimensão de Ensino: 

• Atuar no ensino superior a distância com qualidade, promovendo a formação 

integral de sujeitos aptos para a inserção em setores profissionais que participam 

do desenvolvimento local (de cada polo) e global, inspirando sua comunidade na 

transformação e para um mundo melhor;  

• Fomentar e desenvolver um ensino sustentado na aprendizagem ativa, 

considerando os aspectos humanizadores, ambientais, sociais e tecnológicos 

como fundamentais à formação dos discentes, sendo este realizado por meio da 

adoção de metodologias inovadoras de aprendizagem, orientadas para formação 

das competências necessária ao pleno exercício profissional do egresso. 

 

Dimensão pesquisa e extensão: 

• Contribuir com a cultura da inovação a partir das novas demandas da 4ª 

Revolução Industrial, fomentando a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, considerando-a 

como fundamental na formação de novas inteligências, na construção de novas 

tecnologias e de novos processos produtivos, tendo em vista a contribuição da 

instituição com o desenvolvimento da ciência e o incremento dos aspectos 
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econômicos e sociais da nossa região; 

 

Dimensão da responsabilidade social 

• Promover ações de extensão como ferramenta de acessibilidade, intervenção e 

de conhecimento da realidade social, econômica e cultural da região, bem como  

em cada Polo, formando profissionais capazes de empreender socialmente, de 

forma a realizar o intercâmbio entre os saberes da comunidade e os saberes 

técnico-científicos, tendo em vista a contribuição social da IES, a partir de ações 

verdadeiramente inclusivas, cumprindo com sua responsabilidade social; 

 

Dimensão da Gestão: 

• Fomentar a cultura da gestão colaborativa que considere como seu fundamento 

o respeito às diferenças culturais, favorecendo a inclusão por meio de ações 

afirmativas no âmbito socioeducacional, estabelecendo processos de 

desenvolvimento institucional, a partir da autoavaliação, da participação de todos 

os segmentos da IES e da transparência na tomada de decisão a partir dos 

resultados obtidos pela IES. 

 

 

3.1.6. Metas da instituição 

 

As metas da Faculdade CENSUPEG foram organizadas a partir dos objetivos 

apresentados anteriormente e dentro das dimensões que estruturam toda a atividade 

acadêmica da IES. As metas encontram-se agrupadas de acordo com as dimensões e 

possibilitam ações institucionais internas, transversais a todos os cursos e externas 

envolvendo a comunidade local da sede e dos Polos. 

 

META 1: Ser referência em Ensino Superior EAD para as classes econômicas C e D, 

praticando mensalidades com preço justo e excelência de ensino.  

AÇÕES DA META 1 2017 2018 2019 2020 2021 

Solicitar autorização de novos cursos de 

graduação conforme Cronograma de 

Expansão:  

     

Lic. Matemática  X    

Bach. Administração  X    
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Bach. Ciências Contábeis  X    

Tec. Gestão Financeira  X    

Tec. Análise e Des. Sistemas  X    

Tec. Gestão Comercial   X   

Tec. Gestão da Qualidade   X   

Tec. Gestão Pública   X   

Tec. Design Gráfico   X   

Tec. Gestão da Tecnologia da Informação   X   

Tec. Marketing    X  

Tec. Segurança no Trabalho    X  

Tec.Redes de Computadores    X  

Tec. Design de Produto    X  

Tec. Negócios Imobiliários    X  

Tec. Design de Moda     X 

Tec. Gestão de Cooperativas     X 

Tec. Gestão de Turismo     X 

Tec. Jogos Digitais     X 

Tec. Segurança Pública     X 

 
 

AÇÕES DA META 1 2017 2018 2019 2020 2021 

Instalar Polos de graduação na modalidade a 

distância nas regiões sul, sudeste e centro-

oeste e, posteriormente, em pontos diversos do 

território nacional.  

     

Abelardo Luz- SC  X    

Anita Garibaldi- SC  X    

Ararangua-SC  X    

Blumenau-SC  X    

Campos dos Goytacazes-RJ  X    

Candói-PR  X    

Casimiro de Abreu-RJ  X    

Chopinzinho-PR  X    

Conceição de Macabu-RJ  X    

Criciuma-SC  X    
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Guarapuava-PR  X    

Guarulhos-SP  X    

Igrejinha-RS  X    

Joinville-SC  X    

Otacílio Costa-SC  X    

Pinhão-PR  X    

Ponta Grossa-PR  X    

Santa Cruz do Sul-RS  X    

Santarém-BE  X    

São Fidélis-RJ  X    

 
 

AÇÕES DA META 1 – PIES – Programa Social 

de Incentivo ao Ensino Superior  

2017 2018 2019 2020 2021 

Implantar programa de financiamento estudantil 

social para os estudantes das classes sociais C 

e D que estarão fazendo o seu 1º vestibular – 

PIES. (não  é  válido para alunos que já tenham 

uma graduação). Conforme cronograma abaixo: 

 X    

Estruturar o projeto PIES – Programa Social de 

Incentivo ao Ensino Superior (Programa 

Privado do Grupo CENSUPEG) 

 X    

Aprovar com o CONSUP e setor jurídico o PIES 

- Programa Social de Incentivo ao Ensino 

Superior 

 X    

Ampla divulgação do PIES   X X X 

Lançamento da campanha do PIES   X X X 

Ingresso dos primeiros selecionados – 1º ciclo   X X X 

Acompanhamento do sucesso acadêmico dos 

contemplados no programa social PIES 

  X X X 

Ingresso dos selecionados – 2º ciclo    X  

Avaliação dos resultados e impactos sociais 

do Programa PIES 

   X X 
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AÇÕES DA META 1 2017 2018 2019 2020 2021 

CENEM Social- Programa CENSUPEG 

ENEM Social 

  X X X 

 

 

AÇÕES DA META 1 2017 2018 2019 2020 2021 

Constituir o corpo docente da IES com 

profissionais altamente qualificados e com 

dedicação ao ensino virtual através de 

metodologias ativas de aprendizagem e 

envolvimento com a extensão, conforme 

cronograma abaixo: 

X X X X X 

Definir o perfil Docente CENSUPEG X X    

Levantamento do Rol de docentes da IES X X X X X 

Formação e área de atuação de cada um 

(disciplinas) 

X X X X X 

Definição da programação para capacitação 

com os docentes 

 X X X X 

Captação de atividades promotoras de 

situações de aprendizagem nas metodologias 

Ativas e temas transversais. 

 X X X X 

Integrar as atividades de situação de 

aprendizagem com unidades de ensino 

dentro das demandas de cada curso bem 

como aquelas com temas transversais.  

 X X X X 

Análise dos resultados da aprendizagem dos 

acadêmicos a cada ciclo avaliativo interno da 

disciplina. 

 X X X X 

Análise dos resultados da satisfação dos 

acadêmicos a cada ciclo avaliativo interno da 

CPA. 

 X X X X 

Análise dos resultados das avaliações 

externas – ENADE 

 Conforme calendário INEP 
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META 2: Disponibilizar tecnologias e ambiente virtual de aprendizagem inovadores em 

todo o processo de ensino e de aprendizagem da IES. 

 

AÇÕES DA META 2 2017 2018 2019 2020 2021 

Criação da Universidade Corporativa -

FORMAÇÃO CONTINUADA para todos os 

profissionais CENSUPEG com foco no 

sucesso do usuário das TICs. 

  X   

Atualização permanente dos canais de 

comunicação da IES entre os usuários do AVA 

e do sistema de gestão. 

 X X X X 

Criar estratégias permanentes que ampliem 

engajamento do aluno na navegação dentro 

dos recursos do portal. 

 X X X X 

Tornar o ambiente online mais 

amigável/natural para todos os usuários. 

 X X X X 

Viabilizar / divulgar o uso do APP – 

CENSUPEG DIGITAL 

 X X X X 

Manter pesquisa contínua nos temas: 

dispositivos móveis (Censupeg Capture, 

Censupeg Attraction, Realidade aumentada, 

EVS, Lousas digitais, Aplicativos e softwares 

para Ensino Adaptativo, ChatBots, 

Gamificação em favor do aprendizado, 

Customização e Personalização (App, sites, 

portais) 

 X X X X 

Análise dos resultados da satisfação dos 

usuários das tecnologias CENSUPEG a cada 

ciclo avaliativo interno da CPA. 

  X X X 

 

 

META 3: Manter atualizado o PPC de cada curso conforme os conselhos de classe 

profissionais e as demandas locais e mundiais que afetam o resultado profissional e cada 

área. 
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AÇÕES DA META 3 2017 2018 2019 2020 2021 

Construir o cronograma de reuniões do NDE e 

Colegiado de cada curso. 

X X X X X 

Publicar o cronograma das reuniões nos 

canais de comunicação da IES. 

X X X X X 

O coordenador do curso participa de, no 

mínimo, 1 evento anual direcionado a 

formação profissional do curso. 

 X X X X 

Ao final de cada Unidade de Aprendizagem, 

realizar a análise dos resultados dos 

acadêmicos a partir do perfil do egresso no 

curso propondo melhorias no PPC. 

  X X X 

Análise dos resultados da CPA referente ao 

curso, docentes e qualidade da aula em cada 

ciclo avaliativo interno da CPA. 

  X X X 

 

 

META 4: Realizar em todos os cursos de graduação, atividades de ensino articuladas a 

atividades de estágio e extensão, alinhadas com o programa CONECTATIVOS. 

 

AÇÕES DA META 4 2017 2018 2019 2020 2021 

Criar o programa ConectAtivos (um projeto 

transversal e de responsabilidade social, 

pois integra a Faculdade/Polos, os 

acadêmicos, os egressos e a sociedade; 

lugar de fomentar a educação, relações 

sociais e profissionais. O ConectAtivos é um 

agente de desenvolvimento pessoal e 

profissional e é um Programa exclusivamente 

do CENSUPEG, com marca registrada).   

 X    

Criar a central digital de documentos das 

atividades de extensão e estágio. 

 X    

Construir o processo de orientações de 

estágio no AVA. 

 X X   
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Aprovar os manuais de estágio de cada curso, 

conforme diretrizes da IES disponibilizado 

pelo ConectAtivos. 

 X    

Apoiar os NDEs e coordenadores de cursos 

na  elaboração a estrutura dos TCE, 

fomentando as atividades de ensino 

articuladas com extensão na comunidade. 

 X X X X 

Apoiar cada Polo no processo de abertura de 

campo de estágio, formalizando os convênios 

para as demandas de cada curso e garantindo 

a qualidade do ambiente profissional para 

experiência do  acadêmico. 

 X X X X 

 

 

 

META 5: Promover o empreendedorismo social através de práticas inovadoras, alinhadas 

com o programa CONECTATIVOS e as diferentes situações de aprendizagens ativas 

durante o curso e com o egresso da IES. 

 

AÇÕES DA META 5 2017 2018 2019 2020 2021 

Contratar / desenvolver plataforma para 

alimentar e disponibilizar vagas de empregos 

e estágios aos alunos. Buscar empresas 

fornecedoras de soluções de informática e 

fazer cotação e aprovação. Convênio já 

firmado com a Plataforma VALORIZZA, que é 

parte do Programa ConectAtivos.   

  X X X 

Projeto Social: Impulsionador de Talentos 

para Alunos e Egressos 

O objetivo deste programa é o processo de 

Autopercepção do aluno ou egresso 

(identificar o seu estado atual) para o que, ao 

organizar suas metas e sua gestão  do tempo, 

aprenda a entender o que é realmente 

importante para a sua vida, e não agir apenas 

naquilo que é urgente. A condução será feita 

  X X X 
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por um Coach, em 12 momentos, transmitidos 

em  tempo real (Webinar) para todos os alunos 

e egressos que se inscreverem. Haverá 1 

encontro semanal, totalizando 12 encontros (3 

meses). Todo mês iniciarão turmas  novas.  

 

Construir calendário de seminários, 

workshops e outros eventos de acordo com os 

cursos, imprimindo assim, ações 

transversais. Os eventos podem ser tanto 

presenciais na sede e nos polos, como 

virtuais, promovidos pela IES ou ainda em 

parceria com outras instituições.* 

 X X X X 

Construção de um comitê permanente por 

área temática, que aborde o tempo todo a 

transversalidade,  abrindo espaços para as 

instituições parceiras contribuírem para a 

formação e aferição da qualidade dos cursos 

ofertados, constituindo um NDE Externo. 

  X X X 

Constituição do Sebrae Júnior para incentivar 

o empreendedorismo dos nossos alunos com 

foco na inovação e temais transversais, 

orientando  o desenvolvimento de novos 

negócios ou produtos. 

  X X X 

 

 

*Exemplo de um evento para alunos dos cursos tanto de licenciatura (uma Palestrante formada na área da 

Educação), quanto para os alunos dos cursos das áreas de Gestão (uma Palestrante formada na área de 

Gestão) para orientá-los sobre a importância de empregar pessoas com deficiência. O tema abaixo, portanto, 

aborda questões transversais entre os cursos: A Inclusão e a Empregabilidade.  
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META 6: Realizar em todos os cursos Projetos Interdisciplinares (PIPA – Projeto 

Inovador Profissional de Aprendizagem) que promovam o aprofundamento da 

responsabilidade social nas temáticas étnico racial e ambiental. 

 

AÇÕES DA META 6 2017 2018 2019 2020 2021 

Planejar e executar Projetos Interdisciplinares 

(PIPA – Projeto Inovador Profissional de 

Aprendizagem)) em todos os cursos e para 

todos os períodos, tendo como fundamento 

metodológico a pedagogia de projetos e 

situações de desafios reais de aprendizagem. 

 X X X X 

Acompanhar a realização dos projetos por 

meio do recebimento e da análise dos 

relatórios dos Projetos interdisciplinares 

(PIPA) feita pela coordenação de cada curso. 

  X X X 

Planejar e executar projetos transversais com 

a temática de educação das relações étnico-

raciais e educação ambiental, em todos os 

cursos e para todos os períodos, tendo como 

fundamento metodológico a pedagogia de 

projetos e as situações de aprendizagem 

reais. 

 X X X X 

 

 

META 7: Fomentar a gestão colaborativa entre todos os segmentos da IES e a 

descentralização da gestão, fortalecendo o vínculo com a sede e os Polos. 
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AÇÕES DA META 7 2017 2018 2019 2020 2021 

Propor o calendário de atividades de gestão 

com foco no planejamento docente e 

planejamento da gestão da sede e polo, no 

início de cada semestre.  

  X X X 

O CONSUP aprovar o calendário acadêmico e 

as atividades de gestão de todos os 

segmentos a partir da consulta de todos os 

envolvidos. 

  X X X 

Acompanhar os resultados das ações da 

gestão no ciclo de avaliação da CPA e 

estabelecer novas metas e ações para a IES. 

  X X X 

 

Na formulação das metas, mais do que o aspecto quantitativo, foi também 

verificado o conjunto de indicadores de qualidade previstos nos instrumentos de avaliação 

do MEC, as novas legislações que alteram o perfil das IES e por fim os Requisitos Legais, 

exigidos para a Renovação de Reconhecimento, para garantir que nossa expansão 

continue a se sustentar na oferta de serviços de qualidade, compreendendo a educação 

como um direito de todo cidadão. 

A partir do que está registrado até aqui, evidenciando nossas diretrizes para mais 

um novo projeto de Educação a Distância do Grupo CENSUPEG, entendemos que 

estamos definitivamente prontos para iniciar uma nova fase que implica propostas mais 

ousadas que venham ao encontro das necessidades formativas da população e do 

desenvolvimento das regiões onde planejamos atuar como agente de transformação social 

que inspiram pessoas a melhorarem suas vidas e o mundo a que pertencem. 

 

 

 

3.2.  Coerência entre o PDI e o planejamento didático-instrucional e política de 

ensino de graduação 

(Obs.: Para Faculdade, considerar a Pós-Graduação somente quando houver  previsão 

no PDI) 

 

O alinhamento do PDI com o planejamento didático-instrucional e a política de 

ensino de graduação são evidenciados através das diretrizes metodológicas que se 
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consolidam a partir da incorporação dos avanços tecnológicos, gerando ações inovadoras 

e interdisciplinares. Para isso, foram definidas as seguintes diretrizes para o ensino da 

Faculdade CENSUPEG: 

Políticas para a metodologia de ensino: 

POLÍTICA Nº 1: Consolidar a prática pedagógica da Faculdade CENSUPEG com 

as metodologias ativas de aprendizagem para garantir o protagonismo dos nossos 

acadêmicos, efetivando a formação do egresso com perfil de empreendedor social. 

Meta da política de ensino nº1: Desenvolver uma estrutura de plano de ensino em 

que o acadêmico assuma o protagonismo do processo através de redes interativas de 

aprendizagem, conhecimentos interdisciplinares, situações desafiadoras vinculadas com 

o mundo do trabalho. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

1: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar a formação continuada com os 

docentes sobre protagonismo do acadêmico. 

 X X X X 

No início de cada semestre, revisar e validar o 

sucesso do modelo de plano de ensino e 

aprendizagem aplicado em cada Unidade de 

Aprendizagem. 

 X X X X 

Apresentar no AVA os roteiros de Projetos 

Interdisciplinares, que são  os PIPAs - 

Projetos Inovadores Profissionais de 

Aprendizagem no início de cada Unidade de 

Aprendizagem. 

 X X X X 

Analisar os resultados com a experiência do 

mundo do trabalho, potencializando as 

atividades de extensão e empreendedorismo 

social junto com o CONECTATIVOS. 

 X X X X 

 

Meta da política de ensino nº1: Construir o programa de capacitação dos docentes, 

ampliando os conhecimentos sobre técnicas e recursos para o trabalho com metodologias 

ativas de aprendizagem. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 2017 2018 2019 2020 2021 
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alinhadas com a meta da política de ensino nº 

1: 

Realizar a formação continuada com os 

docentes sobre protagonismo do acadêmico. 

 X X X X 

Alimentar o Portal do docente como espaço de 

troca de experiências e técnicas de 

aprendizagem ativa. 

 X X X X 

Consolidar o plano de carreira associado 

programa de capacitação docente. 

  X X X 

Analisar os resultados da CPA no segmento 

docentes e construir novas ações. 

  X X X 

Realizar o atendimento permanente de apoio 

ao Docente através do NANPp (Núcleo de 

Apoio Neuropsicopedagógico), construindo 

novas estratégias de ensino para os desafios 

da sala e aula on line. 

  X X X 

 

Meta da política de ensino nº1: Ampliar os conceitos de ensino e aprendizagem e 

a relação com a formação do egresso da faculdade CENSUPEG e os avanços 

tecnológicos atuais; 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

1: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar a formação continuada com os 

docentes sobre ferramentas e recursos para 

aprendizagem on line. 

 X X X X 

Avançar nos estudos sobre Micro learning, 

educação na 4ª Revolução Industrial, chatbot, 

app e tecnologia mobile e ensino 

personalizado.  

  X X X 

Fazer o cruzamento das informações sobre as 

competências do egresso de cada cursos e os 

recursos tecnológicos mais utilizados na área 

profissional para manter a atualização dos 

  X X X 
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laboratórios e das situações de 

aprendizagem. 

 

Meta da política de ensino nº1: Avaliar sistematicamente todas as dimensões que 

permeiam o PPC de cada curso através dos mecanismos de autoavaliação institucional, 

coordenado pela CPA. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

1: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Conhecer as ferramentas utilizadas para 

coletar as percepções dos acadêmicos sobre 

o curso e que serão aplicadas pela CPA na 

autoaavaliação. 

  X X X 

O coordenador de curso recebe o relatório de 

autoavaliação e faz a primeira análise. 

  X X X 

O coordenador de curso submete a análise do 

relatório para o colegiado e NDE. 

  X X X 

O coordenador inclui as estratégias 

construídas pelo NDE e aprovadas pelo 

Colegiado, a partir da autoavalição, no seu 

plano de ação anual e na atualização do PPC. 

  X X X 

 

Meta da política de ensino nº1: Consolidar as indicações de melhorias propostas 

pelo NDE e aprovadas pelo colegiado no currículo de cada curso.  

 

Ações interdisciplinares alinhadas com a meta 

da política de ensino nº 1: 

2017 2018 2019 2020 2021 

A coordenação de curso apresenta ao 

CONSUP o plano de ação anual e evidencia 

quais as ações de melhorias realizadas no 

curso. 

   X X 

O NDE anualmente apresenta ao colegiado a 

análise de perfil do egresso e as indicações de 

atualização bibliográficas e de Unidades de 

   X X 
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aprendizagem conforme as evidências da 

autoavaliação e atualizações dos conselhos 

profissionais ou do mundo do trabalho.  

 

Meta da política de ensino nº1: Fomentar o uso dos diferentes espaços sociais 

como espaços educativos inovadores, possibilitando a interdisciplinaridade no 

desenvolvimento do currículo de cada curso. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

1: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover a imersão dos docentes em 

experiências educacionais diferentes pelo 

Brasil e no mundo. Já começamos pela 

Finlândia. 

 X  X  

Avançar nas diferentes experiências de 

aprendizagem de cada Polo e curso através 

do PIPA – Projeto Inovador Profissional de 

Aprendizagem que garante a 

interdisciplinaridade no curso e entre 

cursos, além de ser um projeto capaz de 

inovar, pois vai muito  além do conteúdo 

específico de cada curso. 

  X X X 

Ampliar as parcerias com instituições públicas 

e privadas, oferecendo aos acadêmicos 

imersões no mercado de trabalho durante o 

curso. Mais uma vez o Programa 

ConectAtivos e a plataforma VALORIZZA. 

  X X X 

Selecionar, a cada semestre, os PIPAs 

(Projetos Inovadores Profissionais de 

Aprendizagem), com maior destaque de 

inovação de cada curso e Polos, e divulgar 

nas ferramentas de comunicação da IES 

compartilhando as experiências entre Polos e 

curso, inspirando novos PIPAs (Projetos 

Inovadores Profissionais de Aprendizagem). 

  X X X 
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POLÍTICA Nº 2: Potencializar a base metodológica da educação a distância através das 

redes interativas de aprendizagem, ampliando os espaços de aprendizagem para além da 

sala de aula, do laboratório ou de qualquer ambiente presencial para um local virtual, ou 

seja, um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) onde a aprendizagem se desenvolve 

através da interação entre alunos x docente, alunos x tutor e alunos x alunos 

Meta da política de ensino nº2: Atualizar constantemente o AVA a partir das 

inovações tecnológicas apresentadas pelo mercado e principalmente a partir das 

demandas solicitadas pelos usuários, com foco na melhor experiência dos usuários do 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino 2: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Participar do evento anual sobre LMS Moodle.  X X X X 

Realizar a capacitação dos docentes e tutores 

semestralmente ou cada atualização do AVA. 

 X X X X 

Manter pesquisa contínua nos temas: 

dispositivos móveis (Censupeg Capture, 

Censupeg Attraction, Realidade aumentada, 

EVS, Lousas digitais, Aplicativos e softwares 

para Ensino Adaptativo, ChatBots, 

Gamificação em favor do aprendizado, 

Customização e Personalização (App, sites, 

portais) 

 X X X X 

Analisar os resultados da CPA no segmento 

docente e discentes quanto à satisfação com 

AVA e construir novas ações. 

  X X X 

 

Meta da política de ensino nº2: Criar mecanismos que estabeleçam redes 

interativas de aprendizagem para os acadêmicos que não tem acesso à tecnologia, 

promovendo a inclusão, também um atendimento educacional especializado, através de 

diferentes ferramentas e espaços de aprendizagens, indo além de texto e vídeo como se 

pode observar em nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino 2: 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Avançar nas ferramentas que possibilitam o 

uso do material didático off line. O nosso  

material já permite  isso.  

 X X X X 

Manter atualizado as ferramentas que 

permitem a acessibilidade através de 

tecnologias assistidas.  

 X X X X 

Criar estratégias e estruturas que possibilitam 

a gestão da aprendizagem em ferramentas de 

fácil manuseio aos usuários, como: what’s 

app, facebook... 

  X X X 

Ampliar as experiências dos usuários para 

Realidade aumentada, imersão tecnológica, 

gamificação,  entre outros. 

  X X X 

 

 

 

POLÍTICA Nº 3: Garantir que todos os acadêmicos sejam atendidos nas suas demandas 

cognitivas e sociais, considerando as políticas de inclusão educacionais previstas nos 

marcos legais nacionais, bem como levando a prática nossos valores institucionais. 

Meta da política de ensino nº3: Ampliar a atuação do núcleo de atendimento 

especializado, denominado na IES de NANPp - Núcleo de Apoio Neuropsicopedagógico, 

que atenda todos os atores do processo de ensino e aprendizagem e garanta a inclusão 

em todas as dimensões e espaços físicos e virtuais. 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

3: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Contratar 01 profissional 

Neuropsicopedagogo Institucional (muito 

provavelmente a única Faculdade a ter este 

profissional no país).  

  X X X 

No início de cada semestre, fazer a 

ambientação dos acadêmicos sobre o perfil da 

instituição e do curso, as metodologias e 

ambientes de aprendizagem, os  físicos e on 

line. 

  X X X 
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O NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico) vai elaborar 

pesquisas e relatórios com o objetivo de 

auxiliar na compreensão do perfil dos alunos, 

suas dificuldades e possíveis intervenções.  

  X X X 

O NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico)  aplicará atividades 

de sondagem do desempenho acadêmico e a 

partir desse diagnóstico fará a orientação de 

docentes em relação a estratégias de ensino 

específicas para demandas dos acadêmicos. 

  X X X 

O NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico)  junto com o 

CONECTATIVOS farão orientação de alunos 

através de atendimentos em grupo em forma 

de palestras ou projetos de trabalho com foco 

em demandas da aprendizagem, bem como, a 

profissionalização que estão buscando. 

  X X X 

O Neuropsicopedagogo Institucional orientará 

alunos com dificuldades de aprendizagem 

e/ou fazer encaminhamentos junto a outros 

profissionais, de alunos que apresentarem 

alguma necessidade especial e/ou deficiência. 

Para os Polos, esse Neuropsicopedagogo terá 

um trabalho via Skype com o professor/tutor 

do Polo e com os alunos, por meio 

agendamento prévio.  

  X X X 

Ofertar, com bolsa de 100%, o curso de 

Especialização em Neuropsicopedagogia Lato 

Sensu a todos os professores e tutores de 

todos os cursos de Graduação CENSUPEG, 

para que esses profissionais ampliem seus  

conhecimentos em relação a Neurociências, 

teorias de ensino e aquisição da 

aprendizagem. 

  X X X 

 



 
 
 
 

61  

 

Meta da política de ensino nº3: Garantir que o nosso projeto é inovador, que foi 

planejado para superar qualquer barreira arquitetônica, e principalmente as pedagógicas, 

as atitudinais e as tecnológicas, realizando ações que valorizam a diversidade e 

consideram as necessidades educacionais de cada estudante, assegurando a 

aprendizagem acadêmica de forma que promova o desenvolvimento das potencialidades 

de cada aluno. 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

3: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ao identificar uma demanda de dificuldade de 

aprendizagem ou confirmando a necessidade 

de uma adaptação curricular, o coordenador 

de curso, ou docente ou tutor vai mobilizar o 

NANPp - Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico para criar e/ou adaptar 

recursos e tecnologias educacionais para 

atender demandas de atendimento 

educacional especializado por possuírem 

alguma deficiência ou qualquer outra 

necessidade que possa interferir na 

consolidação da aprendizagem.  

  X X X 

O NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico)  junto com o NDE e 

colegiado realiza as adaptações 

metodológicas e curriculares. 

  X X X 

O NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico)  faz os 

encaminhamentos a profissionais de equipe 

multiprofissional externa, quando necessário. 

  X X X 

Realizar ações específicas na preparação 

para o ENADE. 

   X X 

O NANPp (Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico)  avalia e quando 

necessário aplica o SOCIOGRAMA como 

estratégia para melhorar a aprendizagem. 

  X X X 
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Sociograma: A Neuropsicopedagogia Institucional, no que tange sua atuação quanto a 
aprendizagens e manutenção das relações sociais, propõe atender os alunos no aprimoramento 
das suas habilidades sociais para auxiliar na convivência em contextos de estudo coletivo, através 
de técnicas diagnósticas sociométricas, possível de se realizar através de composição do 
Sociograma. Fará a identificação de escolhas sóciométricas que estão prejudicando o processo de 
aprendizagem de grupos, ou individualmente, e ele junto do professor/tutor, indica estratégias para 
implementar intervenções e estratégias fundamentadas nas Neurociências Aplicada à educação 
em interface com a Pedagogia e Psicologia Cognitiva, visando a integração pessoal, social e 
educacional das pessoas. Desta forma, favorece a inclusão de todos pelas suas diferentes formas 
de aprender, bem como propor que nossos alunos através de relações sociais saudáveis, possam 
ter avanços significativos na aprendizagem. 

 

 

POLÍTICA Nº 4: Fomentar conexões entre a IES, os acadêmicos, o mercado de trabalho 

e a sociedade local e global, promovendo a extensão do ensino superior e o avanço da 

trajetória na formação do egresso de cada curso da Faculdade CENSUPEG, 

disponibilizando à sociedade profissionais qualificados tecnicamente, criativos, críticos e 

reflexivos, preparados para o desempenho dos mais diversos desafios profissionais da 

atualidade. 

Meta da política de ensino nº4: Ampliar os espaços de aprendizagens, formando 

uma rede de relacionamento e parceria entre as instituições, a IES, os acadêmicos e os 

egressos através do CONECTATIVOS - Núcleo de Carreiras e Oportunidades, 

consolidando as metodologias ativas de aprendizagem com situações de aprendizagem 

significativas. Um projeto inovador e exclusivo cuja patente pertence à Faculdade 

CENSUPEG. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino 4: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Registrar/patentear a marca 

CONECTATIVOS, disseminando a cultura do 

empreendedorismo social que prepara um 

cidadão com responsabilidade socioambiental 

e fomentador de boas práticas.  

 X X X X 

Construir um espaço de encontro on line e 

físico (nos Polos) para troca de experiências 

dos acadêmicos, egressos, profissionais de 

mercado e IES denominado Painel de 

Oportunidades e Rede de Relacionamento. 

  X X X 
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Realizar feiras de troca de experiências com 

participação de empresas de RH, 

headhunters, CEO na sede e nos Polos. 

  X X X 

Inovar também criando a Incubadora de 

Negócios 

   X X 

 

Meta da política de ensino nº4: Estruturar uma central de informações sobre demandas, 

atualizações e avanços do mundo do trabalho, através de plataformas interativas que 

integram informações mapeadas considerando as especificidades e diferenças regionais 

e locais onde estão as Unidades de Apoio Presenciais da Faculdade Censupeg. 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

4: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Escolher a ferramenta para construir o painel 

de oportunidades: Plataforma VALORIZZA. 

 X X   

Implantar os processos de interação entre 

oportunidades de trabalho e acadêmico 

CENSUPEG. 

  X X X 

Fomentar as atividades de PIPA (Projeto 

Inovador Profissional  de Aprendizagem) de 

cada curso como ação de aproximação com 

os espaços profissionais e coletar informações 

que alimentam a rede de relacionamento e 

oportunidades da plataforma/projeto 

CONECTATIVOS. 

  X X X 

 

Meta da política de ensino nº4: Potencializar o CONECTATIVOS - Núcleo de Carreiras e 

Oportunidades como central de atendimento e articulação dos estágios curriculares e os 

extracurriculares fomentando e sinalizando as demandas do mundo do trabalho para as 

estruturas curriculares de cada curso, buscando como resultado a formação do 

empreendedor social, que é o perfil do egresso pretendido pela IES. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino 4: 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Estabelecer as parcerias com as instituições 

da sede e dos Polos  para realização dos 

estágios obrigatórios e não obrigatórios. 

 X X X X 

Disponibilizar os documentos que registram a  

experiência acadêmica do acadêmico no 

estágio num acervo digital e possível de 

acessar em qualquer tempo e lugar, dando 

agilidade ao processo de estágio. 

  X X X 

Divulgar as melhores ações construídas nas 

situações de aprendizagens do PIPA (Projeto 

Inovador Profissional de Aprendizagem) e dos 

estágios dos acadêmicos, criando o prêmio 

empreendedor social. 

   X X 

Oferecer o acompanhamento profissional de 

Coach – Impulsionador de Talentos para o 

acadêmico que receber a oportunidade do seu 

1º emprego com foco no sucesso da sua 

atuação. 

   X X 

 

Meta da política de ensino nº4: Dispor em todos os locais onde a Faculdade CENSUPEG 

estiver presente, através do CONECTATIVOS, uma ação que atenda a comunidade local, 

difundindo o que se produz dentro deste espaço e gerando impactos de melhoria na 

qualidade de vida das pessoas da comunidade. 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

4: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover anualmente o evento CENSUPEG 

de portas abertas com espaço para que as 

iniciativas empreendedoras da sede e polos 

possam compartilhar suas atividades com a 

comunidade e com os acadêmicos. 

  X X X 

Possibilitar uma visita técnica, por ano, aos 

acadêmicos em locais que tenham inciativas 

inovadoras e ações de impacto de 

responsabilidade social. 

  X X X 
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Divulgar amplamente as ações de qualidade 

de vida e responsabilidade social produzidas 

a partir do PIPA (Projeto Inovador Profissional 

de Aprendizagem) 

  X X X 

 

POLÍTICA Nº 5: Buscar a melhoria contínua através de processos de gestão permeados 

da autoavaliação a partir do princípio de que toda ação administrativa sempre será uma 

ação educativa para todos os segmentos da IES. 

Meta da política de ensino nº5: Fazer com que o processo de autoavaliação 

institucional integre os resultados do processo de gestão administrativo da IES através do 

Planejamento Estratégico da Instituição (criado por meio da metodologia BSC) e todas as 

dimensões avaliadas pela CPA, garantindo a integração da gestão administrativa com a 

gestão educacional. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino 5: 

2017 2018 2019 2020 2021 

A CPA vai construir o modelo de pesquisa 

para a autoavaliação. 

 X X  X X 

O Colegiado e NDE aprovam e acompanham 

os momentos de pesquisa, bem como 

participam ativamente. 

  X X X 

A CPA apresenta os relatórios para cada 

coordenador de curso e a partir dos dados 

apresentados traça novo plano de ação anual. 

  X X X 

O CONSUP aprova o plano de ação dos 

coordenadores de curso. 

  X X X 

 

Meta da política de ensino nº5: Criar o painel de gestão a vista para acompanhar em tempo 

real os indicadores dos resultados de avaliação da aprendizagem e da gestão de toda a 

IES, ganhando agilidade nas ações com foco nos resultados de sucesso dos acadêmicos. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino nº 

5: 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Definir quais os dados que serão coletados a 

partir do Planejamento Estratégico (BSC) e do 

PDI. 

 X X X X 

Analisar se as ferramentas disponíveis são 

suficientes para a coleta. 

  X X X 

Disponibilizar os resultados na plataforma de 

gestão acadêmica, disponibilizados conforme 

o perfil de cada profissional e conforme os 

indicadores que são de sua responsabilidade 

monitorar. 

  X X X 

CONSUP analisa os resultados 

semestralmente e se necessário define novos 

indicadores para a gestão acadêmica. 

   X X 

 

Meta da política de ensino nº5: Alinhar a proposta de avaliação de cada curso, escolhendo 

técnicas e ferramentas que evidenciam o real desenvolvimento das competências 

necessárias ao desenvolvimento de cada acadêmico, resultando na formação do egresso 

planejado no curso. 

 

Ações inovadoras e interdisciplinares 

alinhadas com a meta da política de ensino 5: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Construir o mapa das competências de cada 

curso, alinhado ao perfil do egresso, 

oferecendo a trilha de aprendizagem mais 

adequada ao acadêmico. 

  X X X 

Escolher a ferramenta de gestão de avaliação 

por competências. 

 X    

Implantar a avaliação por competências de 

forma gradativa, considerando o tempo de  

aprendizagem e a adaptação dos acadêmicos 

com a proposta da IES. 

  X X X 

Acompanhar o resultado dos acadêmicos nas 

avaliações individuais e nos resultados dos 

PIPAs (Projetos Inovadores Profissionais de 

Aprendizagem), garantindo o avanço nos 

  X X X 
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conhecimentos, habilidades e atitudes do 

perfil do egresso de cada curso e da IES. 

Analisar os resultados de cada curso no ciclo 

de avaliação do ENADE e traçar planos de 

ação, buscando, no mínimo, a nota 4. 

   X X 

Acompanhar anualmente as conquistas dos 

egressos do CENSUPEG e analisar as 

necessidades de atualização das 

competências necessárias para as novas 

demandas profissionais.  

  X X X 

 

3.3. PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação 

tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

NSA para faculdades, exceto quando houver previsão no PDI. 

 

3.4. Coerência entre o PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da 

diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e da igualdade étnico-racial 

 

O PDI da Faculdade CENSUPEG possui políticas institucionais que possibilitam 

ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, de modo transversal aos cursos 

ofertados, ampliando as competências dos egressos e ofertando mecanismos de 

transmissão dos resultados para a comunidade.  

Política de valorização da diversidade 

É consenso na FACULADE CENSUPEG que qualquer valorização da diversidade 

necessariamente passa pela atitude das pessoas que fazem a rotina da IES nos 

diferentes segmentos: discentes, docentes, técnicos administrativos e comunidade. Por 

isso, acreditamos que a política de valorização da diversidade está diretamente 

relacionada com a política de Inclusão Social. Nesse caso a política de valorização da 

diversidade é evidenciada na atuação do NANPp - Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico.  

A política de valorização da diversidade também é garantida pelo eixo transversal 

na estrutura curricular de todos cursos da IES que partem da premissa que a IES tem 
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papel preponderante para eliminação das discriminações e para emancipação dos 

grupos discriminados, proporcionada pelo acesso aos conhecimentos científicos, aos 

registros culturais diferenciados, à conquista da racionalidade que rege as relações 

sociais e raciais, aos conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação e 

ajuste das nações como espaços democráticos e igualitários, assim como, pela adoção 

de medidas educacionais que valorizem e respeitem as pessoas para que não haja 

discriminações sociais e raciais em sua comunidade acadêmica. 

Meta da política de valorização da diversidade: promover o acolhimento de todos que 

atuam na Faculdade CENSUPEG, respeitando suas diferenças e priorizando o 

desenvolvimento pleno de cada ser alinhado aos valores da instituição, principalmente 

ao senso de pertencimento e a equidade.   

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos e os resultados 

para a comunidade: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Apoio permanente do NANPp (Núcleo de 

Apoio Neuropsicopedagógico) ao docente 

para selecionar as melhores práticas 

educacionais potencializando o 

desenvolvimento das competências dos 

egressos de cada curso. 

 X X X X 

Apoio permanente do NANPp (Núcleo de 

Apoio Neuropsicopedagógico) aos discentes 

quando necessitam de um acompanhamento 

específico.  

  X X X 

Disponibilizar mecanismos de incentivo e 

apoio a processos de inclusão social, 

envolvendo a alocação de recursos que 

possibilitem o acesso e permanência dos 

estudantes no ensino superior, como: bolsas 

de estudo (PIES – Programa próprio e Social 

de Incentivo ao Ensino Superior), atendimento 

a pessoas com deficiências (NANP - Núcleo 

de Apoio Neuropsicopedagógico) e também  

incentivo financeiro a essas pessoas, em 

forma de bolsa parcial, financiamentos 

alternativos (PEG – Parcelamento Estudantil 

  X X X 
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Garantido CENSUPEG, um financiamento 

próprio), recursos tecnológicos inclusivos e 

outros.  

Palestras permanentes on line, na sede e nos 

polos, que abordem temas sobre inclusão, 

promoção humana e a igualdade étnico-racial. 

Preferencialmente nas semanas acadêmicas 

de cada curso. 

  X X X 

Ofertar bolsas de estudos a funcionários e 

docentes, como também aos seus 

dependentes, cumprindo seu compromisso 

social em propiciar o acesso e o crescimento 

profissional. Prática esta já regulamentada.  

 X X X X 

Ampliar o acesso ao ensino de qualidade 

através da adesão a programas de bolsas de 

estudos promovidos por órgãos federais, 

estaduais e municipais, além de programas 

promovidos com recursos próprios. 

  X X X 

Busca pelo Selo  de Empresa B: 

A Empresa B: 

1. Compromete-se a criar impacto 

positivo na sociedade e no meio 

ambiente: Propósito 

2. Aumentar o dever fiduciário de 

acionistas e gestores incluindo 

interesses não financeiros: Mudança 

de Estatutos 

3. Compromete-se a operar com altos 

padrões de gestão e 

transparência: Certificação 

4. Forma parte de uma 

Comunidade: Declaração de 

Interdependência 

       X 

 



 
 
 
 

70  

 

Meta da política de valorização da diversidade: Garantir o eixo transversal na estrutura 

curricular de todos os cursos sobre os temas Promoção Humana e Igualdade Étnico-

racial. 

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos, ofertando 

mecanismos de transmissão dos 

resultados para a comunidade: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Implantar a metodologia de projetos e 

aprendizagem (PIPA) que possam fomentar s 

potencialidades de cada acadêmico alinhado 

com as competências do seu curso e as 

demandas da sua comunidade promovendo 

qualidade de vida. 

 X X X X 

Priorizar as atividades de estágios em 

organizações que acolhem pessoas em 

situações de risco colaborando com o trabalho 

social e disseminando o conhecimento 

científico que pode melhorar a vida da 

comunidade. 

  X X X 

Instituir, em relação a gênero, o uso do nome 

social, que o aluno desejar para constar em 

seus documentos e trajetória  acadêmica. 

  X X X 

 

 

Política do meio ambiente 

Na faculdade CENSUPEG a preocupação com o futuro vai muito além da 4ª 

revolução industrial que nos oferece novas formas de aprender. Esse futuro também 

exige que tenhamos atenção à ética do cuidar e por isso, entre os nossos valores estão 

a Sustentabilidade e o Afeto. Esses valores estão diretamente relacionados com a política 

de meio ambiente que perpassa todos os segmentos da IES, sendo fortalecidos através 

do grupo de sustentabilidade da mantenedora. 

Meta da política de meio ambiente: Consolidar as ações do grupo de 

Sustentabilidade da IES ampliando sua atuação nos polos. 

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos, ofertando 

2017 2018 2019 2020 2021 
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mecanismos de transmissão dos 

resultados para a comunidade: 

Implantar o grupo de sustentabilidade, já 

existente no Grupo Educacional CENSUPEG, 

nos Polos de apoio presencial. 

  X X X 

Realizar os seminários e as campanhas que 

geram impacto na comunidade interna e 

externa sobre os temas sustentabilidade e 

futuro do meio ambiente. 

  X X X 

 

Meta da política de meio ambiente: Acompanhar as ações de cada curso que 

concretizam e integram as políticas relacionadas à preservação do meio ambiente, 

estimulando parcerias. 

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos, ofertando 

mecanismos de transmissão dos 

resultados para a comunidade: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Desenvolver campanhas que reduzam a 

produção de lixo nas atividades da IES, 

especialmente evitar a produção e material 

impresso, sem prejudicar a experiência de 

aprendizagem. 

 X X X X 

Fomentar o uso da tecnologia em substituição 

do papel. 

 X X X X 

Através do PIPA (Projeto Inovador 

Profissional de Aprendizagem) de cada 

curso,  promover experiências de produção e 

tecnologias decorrentes das atividades 

científicas, técnicas e culturais voltadas para 

a preservação e melhoria do meio ambiente, 

respeitando as demandas locais de cada 

unidade de apoio presencial;  

  X X X 

 

 

Política da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural  

Na faculdade CENSUPEG, a preocupação com a memória cultural, a produção 
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artística e do patrimônio cultural nasce no momento em que a gestão descentralizada é 

estabelecida e sustentamos nossas atividades com os valores como o altruísmo e o 

senso de pertencimento.  Acreditamos que numa proposta de ensino a distância, num 

país continental como o Brasil, respeitar a diversidade desse patrimônio passa 

necessariamente pela descentralização da gestão e pela capacidade altruísta de cada 

profissional, garantindo que todos, apesar da distância, possuam o senso de 

pertencimento.  

Meta da política da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural: 

Fomentar as iniciativas culturais e artísticas respeitando a riqueza do patrimônio cultural 

da sede e de cada unidade de apoio presencial. 

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos, ofertando 

mecanismos de transmissão dos 

resultados para a comunidade: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Estruturar o setor de eventos  da IES que 

fomenta a produção em todos os cursos e 

polos através de ações e programas que 

concretizam e integram as diretrizes 

curriculares com as características 

relacionadas ao patrimônio histórico e 

cultural de cada local. 

  X   

Realizar eventos culturais e/ou ser parceiro 

nos eventos que já ocorrem na região e 

primam pela desenvolvimento cultural e 

zelam o patrimônio local, na sede e de cada 

Polo. 

  X X X 

Realizar visitas técnicas  a espaços culturais 

e patrimônios físicos e culturais de cada local 

para sensibilizar a criação e ações de 

preservação através dos conhecimentos 

adquiridos no curso. 

  X X X 

A cada semestre, o NDE analisa como é 

possível fazer a aproximação das atividades 

complementares de cada curso de maneira 

que possam contribuir com o 

desenvolvimento de habilidades e 

  X X X 
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competências acadêmicas, inclusive aquelas 

constituídas fora do âmbito escolar, 

relacionadas ao mundo do trabalho, à prática 

profissional e às ações de extensão junto à 

comunidade vinculadas a política da 

memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

 

 

3.5. Coerência entre o PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 

econômico e à responsabilidade social 

 

A Faculdade CENSUPEG compreende que seu papel é, antes de tudo, espaço 

do conhecimento e que este não se resume ao diálogo e atendimento às demandas da 

sociedade. Nesse sentido, contribuirá ativamente para as transformações sociais, ao 

produzir, discutir e difundir conhecimento. Assim, a responsabilidade social está 

intrínseca nas diversas atividades a serem desenvolvidas pela Instituição, com um 

tratamento abrangente nas relações compreendidas pela ação institucional com a equipe 

administrativo, docente e discente, com a sociedade e com o meio ambiente. 

As políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social são todas direcionadas à melhoria nas condições de vida das 

pessoas, contendo ações de inclusão e empreendedorismo. Neste sentido, o projeto 

pedagógico da instituição prioriza esse tema através das políticas institucionais que antes 

de tudo assumem o compromisso com as demandas da realidade local e propõe 

alternativas para resoluções de problemas através de ações metodológicas orientadas, 

a fim de melhorar a condição de vida da comunidade que está envolvida. 

 

Meta da política voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade 

social: contribuir para o desenvolvimento acadêmico e social contemplando a adaptação 

do estudante, facilitando sua integração e aprendizagem, com vistas à excelência na 

formação profissional através de uma rede de disseminação das melhores práticas de 

ensino aprendizagem para a comunidade externa. 

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos e os resultados 

para a comunidade: 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Desenvolver atividades de extensão e 

projetos de intervenções sociais que trazem a 

contínua tomada de consciência da 

responsabilidade fortalecendo o propósito de 

ser uma instituição de ensino superior com o 

compromisso social com a comunidade. 

  X X X 

Disseminar todas as experiências de novas 

ações compartilhadas com reciprocidade 

(mercado /IES, IES / mercado), buscando 

construir mecanismos de fomento e aferição 

de potencial de novos negócios bem como 

medir a eficiência de nossos cursos.  

  X X X 

A partir deste diagnóstico e relacionamento, 

propõe-se incentivar o empreendedorismo 

dos alunos, orientando o desenvolvimento de 

novos negócios ou produtos,  apoiando 

através de uma Incubadora de Negócios 

   X X 

Proporcionar experiências exitosa de 

trabalho através do Painel de Oportunidades 

e Núcleo Estruturante de Estágios, que será 

responsável por dar suporte as experiências 

profissionais, seja através de estágios 

curriculares, estágios extracurriculares, ou 

ainda encaminhando os acadêmicos ao 

mercado de trabalho, alicerçados nas boas 

práticas apresentados em seu ambiente 

educacional. 

   X X 

Acompanhar as ações ancoradas no Projeto 

Inovador Profissional de Aprendizagem - 

PIPA, que desafia a cada disciplina o 

acadêmico, a partir da temática central, 

analisar a realidade e propor melhoria que 

afeta diretamente a comunidade que está 

inserido, como  uma ação inovadora. 

  X X X 

Através do CONECTATIVOS e da equipe da 

Unidade de Apoio Presencial (Polo), 

  X X X 
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acompanhar propostas que surgem do PIPA 

(Projeto Inovador Profissional de 

Aprendizagem) e irão desencadear na 

maioria das vezes ações empreendedoras e 

de responsabilidade social, como por 

exemplo, desenvolver projetos sociais para 

atender uma questão de vulnerabilidade 

social, diagnosticada na análise de cenário 

proposto pelo PIPA. (Dentro do Grupo 

Educacional CENSUPEG já houve projetos 

inovadores, pela outra Mantida, com nossos 

alunos cuja profissão são Garis).  

Incentivar que os acadêmicos identifiquem a 

ausência ou deficiência de uma prestação de 

serviço e/ou da oferta de um produto em sua 

região, e através de uma visão sistêmica 

fomentada pela base teórica dos cursos, 

estimulando o acadêmico a desenvolver 

empreendimentos que possam atender essa 

demanda, que além de entregar a 

comunidade serviços e produtos, também irá 

proporcionar e/ou auferir dividendos e 

melhorar sua condição financeira. 

  X X X 

 

Outras metas da política voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social: ser agente de desenvolvimento social e fortalecer o vínculo da 

comunidade com as atividades educativas da IES gerando transformação social. 

AÇÃO transversal aos cursos, ampliando as 

competências dos egressos e os resultados 

para a comunidade: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Implantar o Núcleo de Oportunidades e 

Carreiras – ConectAtivos, possibilitando 

profissionais qualificados para as instituições 

da região através do encontro de 

oportunidades e necessidade de trabalho. 

  X X X 
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Construir a Comunidade de Relacionamento 

Permanente para desempenhar o papel de 

ouvir a comunidade através de seminários, 

painéis e encontros temáticos, catalisando as 

necessidades e oportunidades de atuação dos 

acadêmicos, unindo o conhecimento teórico 

adquirido no cotidiano do meio acadêmico e 

as ações a serem desenvolvidas na e para a 

comunidade. 

  X X X 

Construir ambientes virtuais colaborativos 

para compartilhar experiências profissionais 

do mundo e no mundo do trabalho, gerando 

conexão ativa entre as instituições, alunos e 

egressos. 

   X X 

CENEM Social: Programa Censupeg Enem 

Social 

  X X X 

 

 

3.6. Coerência entre o PDI e políticas para educação a distância 

 

A política institucional para a modalidade a distância está articulada com o PDI e 

contempla o alinhamento da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico da 

sua utilização quando apresenta um PDI específico para educação a distância, visto que 

essa IES nasce com esse propósito e tem como Meta institucional nº 1 “Ser referência 

em Ensino Superior EAD para as classes econômicas C e D, praticando mensalidades 

com preço justo e excelência de ensino”.  

Com o propósito de alinhar a base tecnológica institucional e o projeto pedagógico 

no PDI, definimos as seguintes METAS para o EAD: 

Meta de políticas para educação a distância: atuar no ensino superior a distância com 

qualidade, promovendo a formação integral de sujeitos aptos para a inserção em setores 

profissionais que participam do desenvolvimento local (de cada polo) e global. 

 

AÇÃO: estabelecer o alinhamento da base 

tecnológica da IES com o projeto pedagógico: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Tornar acessível as tecnologias e ambiente 

virtual de aprendizagem inovadores em todo o 

 X X X X 
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processo de ensino e de aprendizagem da 

IES. 

Atualizar constantemente o AVA a partir das 

inovações tecnológicas apresentadas pelo 

mercado e principalmente a partir das 

demandas solicitadas pelos usuários e/ou 

ciclos de autoavaliação (CPA), com foco na 

melhor experiência dos usuários do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

 X X X X 

Criar mecanismos que estabeleçam redes 

interativas de aprendizagem para os 

acadêmicos que não tem acesso à tecnologia, 

promovendo a inclusão através de diferentes 

ferramentas e espaços de aprendizagens na 

sede e nos Polos. 

 X X X X 

A equipe multidisciplinar monitorar se o AVA 

é a ferramenta que possibilita o 

desenvolvimento do perfil do egresso, 

desenvolvendo habilidades e atitudes de 

empreendedor social, através de situações 

de aprendizagem reais, apreendidas da 

comunidade local e virtual em que o aluno 

está inserido. 

  X X X 

 

Meta da política políticas para educação a distância: Potencializar a base 

metodológica da educação a distância através das redes interativas de aprendizagem, 

ampliando os espaços de aprendizagem para além da sala de aula, do laboratório ou de 

qualquer ambiente presencial para um local virtual, ou seja, um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) onde a aprendizagem se desenvolve através da interação entre 

alunos x docente, alunos x tutor e alunos x alunos. 

 

AÇÃO estabelece o alinhamento da base 

tecnológica da IES com o projeto pedagógico: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Oferecer estrutura tecnológica para uma 

metodologia em unidades de aprendizagens 

significativas que ofereçam diferentes 

 X X X X 
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maneiras de compreender o conceito em 

construção, onde a diversidade de recursos 

disponíveis nos ambientes respeitem as 

múltiplas linguagens para a aprendizagem. 

Priorizar no plano de ensino a legítima 

aprendizagem em rede onde os espaços 

físicos são descentralizados para também 

construirmos relações nos espaços virtuais 

numa aprendizagem, verdadeiramente, 

interdisciplinar na ótica do conhecimento e dos 

espaços geográficos. 

 X X X X 

Ofertar atividades complementares como 

recurso que permite, conforme a 

regulamentação de cada curso, a conversão 

em horas para integralização do curso de 

experiências e conhecimentos adquiridos fora 

do ambiente acadêmico. 

X X X X X 

Zelar por percursos metodológicos, onde 

professor e o tutor detêm o papel principal de 

mediadores do processo de aprendizagem, 

pois ainda que dotado de ferramentas de 

tecnologias da informação e comunicação, 

sua participação efetiva é decisiva. 

 X X X X 

Possibilitar a intensa atuação dos agentes do 

processo de ensino que compõem o NDE e o 

Colegiado, bem como o NEAD -  Núcleo de 

Educação à distância através da participação 

da equipe multidisciplinar nas reuniões do 

colegiado. 

 X X X X 

Construir planos de ação anuais com o NDE 

e a equipe multidisciplinar a partir dos 

relatórios de avaliação da CPA. 

  X X X 

 

É muito importante destacar, que cada Unidade de Aprendizagem vai muito além 

de texto e vídeo. É uma proposta de conteúdo que verdadeiramente inclui, dando  

condições  para que o  estudante possa experimentar diversas formas de aprender, 
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por isso, é assim constituída: 

 

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por conteúdos e atividades cuidadosamente 

selecionados que viabilizam ao aluno um papel ativo no processo de construção do 

conhecimento.   

As unidades são também objetos de aprendizagem que permitem a movimentação e a 

construção de disciplinas personalizadas. Elas são materiais dinâmicos e que podem ser 

utilizados e adaptados em diversos cursos.  

O tempo de dedicação à cada item da Unidade de Aprendizagem foi estimado a partir de 

piloto e validado por amostragem. 

 

ITENS QUE COMPÕEM UMA UNIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

Introdução 

A introdução é um componente importante do trabalho. É a parte que apresenta ao 

aluno o conteúdo a ser estudado. Neste momento buscamos despertar a curiosidade e a 

vontade de conhecer melhor o assunto que será abordado. 

 

Objetivos de aprendizagem: 

Os objetivos consideram o que se espera da aprendizagem do aluno, ou seja, que 

fim se quer atingir ao término da unidade. Os objetivos norteiam as atividades 

desenvolvidas. 

Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de tais 

objetivos: 

a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 

b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

c) permite que o professor e os alunos distingam entre as diferentes variedades ou classes 

de comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de 

aprendizado tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 

conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 

Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para a elaboração dos 
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demais itens que compõem a unidade e demandam dos alunos, em média, 5 minutos de 

dedicação. 

 

Desafio de Aprendizagem: 

Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem 

conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do desafio 

não é encontrar a resposta pronta no texto, e sim provocar e instigar o aluno para que ele 

se sinta motivado a realizá-la. Busca-se nesta atividade elaborar uma situação real e 

formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se 

resolver uma questão específica. 

 

Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, 

um relatório, etc., ou seja, algum arquivo que comprove a realização da atividade e que 

sirva para avaliar o desempenho do aluno. O resultado da atividade é entregue no 

ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio: 

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada  

b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como 

resultado do desafio; e 

c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno 

e que sirva de orientação para a correção da atividade. 

 

Demanda dos alunos, em média, 80 minutos de dedicação. 

 

Infográfico: 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos 

disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações 

para que possam transmitir visualmente uma informação.  

Demanda dos alunos, em média, 5 minutos de dedicação.  

 

Conteúdo do livro: 

Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado em formato 

ebook. Estes trechos tem o objetivo de aprofundar os conteúdos estudados na disciplina 

com base em referências bibliográficas de qualidade técnica comprovada. Ao adotar esse 

formato de apresentação do conteúdo, espera-se que, ao final de um conjunto de unidades 

de aprendizagem que compõem uma dada área de conhecimento, o aluno tenha estudado 

pelo menos um livro de um importante autor daquela área de conhecimento. A metodologia 
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SAGAH acredita na importância da leitura dos livros dos grandes autores de cada área de 

conhecimento. Demanda dos alunos, em média, 50 minutos de dedicação.  

 

Dica do professor: 

A dica do professor é um vídeo que tem por objetivo aproximar ainda mais o aluno 

da unidade e do professor, apesar de fisicamente distantes. Este material é feito através 

de um vídeo, onde o professor usa uma linguagem amigável e tranquila ao explicar algum 

assunto que norteie a unidade. Muitas vezes são utilizados recursos visuais para ilustrar 

o que o professor está explicando e desta forma tornar os vídeos mais didáticos. Pode ser 

assistida diversas vezes e demanda dos alunos, em média, 15 minutos de dedicação. 

 

Exercícios 

São atividades objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. Os exercícios 

reforçam e revisam, de forma objetiva, os objetivos de aprendizagem e as teorias 

trabalhadas na unidade de aprendizagem. Cada unidade de aprendizagem apresenta 

cinco exercícios de fixação, cada exercício possui 5 alternativas e estas alternativas 

apresentam feedbacks automáticos. Os feedbacks automáticos visam apresentar e 

detalhar os motivos pelo qual o aluno acertou ou errou o exercício em questão. Demanda 

dos alunos, em média, 30 minutos de dedicação. 

 

Na Prática 

É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria na prática. 

São destacados e sistematizados os principais conceitos desenvolvidos na unidade de 

aprendizagem, relacionando e exemplificando o conteúdo de forma concreta. Demanda 

dos alunos, em média, 5 minutos de dedicação.  

 

Saiba Mais 

Neste espaço, são indicados leituras para pesquisa complementar e acesso a outras 

fontes de consulta como vídeos do youtube, artigos científicos, entre outros elementos que 

irão complementar o aprendizado dos alunos. Demanda dos alunos, em média, 50 minutos 

de dedicação. 

 

 

3.7. Estudo para implantação dos polos EAD 

 

O PDI apresenta estudo para implantação de polos EAD que considera sua 
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distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a 

demanda por cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos, 

bem como a contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da 

comunidade e os indicadores estabelecidos no PNE vigente. 

 

Observação: o estudo completo para a IMPLANTAÇÃO DOS POLOS EAD 

encontra-se no anexo deste PDI. 
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4. EIXO 3- POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

4.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

graduação  

 

Uma política se constitui como um conjunto de princípios e diretrizes norteadoras 

que garantem a direção de programas, projetos e ações que tem como finalidade 

executar e garantir o alcance dos objetivos institucionais, neste sentido, uma política deve 

ser sempre pensada em termos sistêmicos e em articulação com a Visão, Missão e os 

Valores atribuídos. 

Assim, reafirmando suas intenções com a efetivação de um projeto educacional 

de qualidade, inovador e inspirador para as pessoas transformarem sua realidade, 

pautado na conquista de uma formação científica de qualidade e na formação humana, 

a Faculdade CENSUPEG apresenta suas políticas de ensino que, a partir de uma gestão 

colaborativa, buscam a excelência do trabalho desenvolvido.  

A Faculdade CENSUPEG tem como principal objetivo da política de ensino 

empreender um processo educativo que contribua para o pleno desenvolvimento do 

estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação profissional. 

A ação pedagógica está presente em todas as dimensões e estruturas que 

caracterizam uma IES, o projeto pedagógico de cada curso materializa-se no cotidiano, 

através das práticas que o caracteriza, dos modelos que estimula, das atitudes e valores 

que promove e incentiva, assim como dos recursos materiais disponíveis, sendo tão 

importante para a formação do profissional quanto o conhecimento técnico.  

Assim, buscando contemplar a pluralidade de conceitos e práticas pedagógicas 

existentes, os referenciais propostos a seguir têm por objetivo fazer a Faculdade progredir, 

de modo articulado, na realização das atividades relacionadas à educação superior. Para 

esta tarefa, a Faculdade pretende reforçar o grupo de IES que buscam pelo enfoque 

interdisciplinar, promover a formação do sujeito para a superação da visão restrita de 

mundo e a compreensão da complexidade da realidade.  

Os esforços para a construção de uma proposta educacional desta natureza 

ressaltam a necessidade da adoção de um paradigma de educação superior centrado no 

acadêmico que promove ações a partir das concepções de: atualização curricular 

sistemática; projetos integradores; planejamento e avaliação; atividades 

complementares e estágios; incorporação de avanços tecnológicos; seleção de 

conteúdos e elaboração de currículos; interação entre tutores, docentes e 
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coordenadores de curso a distância e os discentes; tecnologias e o uso dos 

recursos tecnológicos e a flexibilidade dos componentes curriculares. 

 

Atualização curricular sistemática:  

A concepção de currículo e organização didático-pedagógica é concebido como 

um espaço de formação plural, dinâmico e multicultural, fundamentado nos referenciais 

sociais, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil 

profissiográfico relativo a cada área de conhecimento e seus respectivos cursos. Cada 

um deles comporta as exigências legais de conteúdo e as oportunidades e experiências 

de aprendizagem e profissionais de que o acadêmico necessitar para seu crescimento 

integral. O currículo é um plano institucional para orientar a aprendizagem dos estudantes 

de forma sistemática, organizada, sequencial, com objetivos claramente definidos. 

O currículo é compreendido como um processo coletivo construído de forma 

participativa e dialógica com a comunidade acadêmica, sendo selecionados os saberes, 

as competências, os conhecimentos e as habilidades, e as experiências para que se 

atinjam os objetivos para o aprimoramento profissional e pessoal de todos os sujeitos em 

suas particularidades. 

Diante disso, o método utilizado pela Faculdade CENSUPEG está centrado nos 

alunos, os quais iniciam a prática desde o primeiro dia de aula, desafiados por problemas 

reais da profissão, aplicando seus conhecimentos e habilidades, com foco na construção 

de novos saberes, uma vez a definição deste método se dá pelo perfil do aluno da 

educação a distância, onde estes são motivados a mediação, exploração e provocação de 

ideias, uma vez que estão imersos a ambientes virtuais e precisam ser incentivados ao 

autoestudo. 

Para atender a estas premissas, a base metodológica da educação a distância na 

Faculdade CENSUPEG está no que denominamos redes interativas de aprendizagem. 

Entendemos que o ensino a distância é o deslocamento do local da aprendizagem da sala 

de aula, laboratório ou outro ambiente presencial para um local virtual, ou seja, um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nesta concepção, entendemos que a 

aprendizagem ocorre no processo de interação entre alunos x docente, alunos x tutor e 

alunos x alunos. Além do mais, estas metodologias são valorizadas pela Instituição por se 

constituírem em um dos principais meios contemporâneos de flexibilização metodológica 

do ensino e de acesso ao conhecimento. Seu desenvolvimento e expansão ocorrem de 

forma articulada à expansão e sofisticação dos recursos tecnológicos, de forma a garantir 

a consistência e a confiabilidade dos processos. Através da metodologia de redes 

interativas de aprendizagem, alunos, tutores e docentes terão uma ferramenta adequada 
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para suas discussões, busca de soluções aos desafios e problemas apontados pelos 

docentes e todo o percurso do aprendizado poderá ser acompanhado não só pelos 

envolvidos, mas pelas equipes de gestão acadêmica e também pelo Núcleo Docente 

Estruturante de cada curso. 

 

Projetos integradores - PIPA 

 Os Projetos Integradores deverão ser incorporados pelos cursos em seus 

respectivos PPCs, com os seguintes parâmetros: 

• Articulação das disciplinas que integrem um semestre, integradas a uma temática 

que permita a interdisciplinaridade;  

• Previsão pelo NDE e coordenação de curso, de temas de projetos integradores 

para organização dos alunos em grupos de trabalho para realização de atividades 

que integrem as disciplinas do semestre; 

• Planejamento pelo Colegiado de Curso da implantação dos temas sugeridos pelo 

NDE para projetos integradores;  

• Coordenação das atividades docentes para efetividade da realização dos temas 

sugeridos pelo NDE para projetos integradores. 

Observação: o regulamento do PIPA encontra-se nos documentos anexos. 

 

Planejamento e avaliação: 

O Planejamento na Faculdade CENSUPEG é um processo contínuo de reflexão e 

de tomada de decisão sobre a ação estratégica e operacional, que envolve todos os atores 

da Faculdade. É um processo de elaboração das necessidades acadêmicas e 

administrativa, planejamento da racionalização de recursos, visando realização dos 

projetos educacionais, estando de acordo com os referenciais deste PDI, as condições 

institucionais e a realidade local.  

A sistematização se inicia no pensar e agir a partir do Planejamento do Conselho 

Superior da IES, que com seus representantes direcionam ações para o desenvolvimento 

da instituição em todos os seus aspectos físicos, econômicos, sociais e pedagógicos. Todo 

este planejamento institucional é analisado e estruturado nos Projetos Pedagógicos de 

Cursos, os quais desenhados pelo NDE e colegiado de curso, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares de cada curso, trazem a integração da IES à comunidade local e regional, por 

meio da formação de profissionais numa perspectiva social, humanizadora e 

emancipadora, uma das grandes premissas da Faculdade. E a prática de todo este 

planejamento se evidencia na ação docente em seus diferentes espaços de formação, que 

por meio de seu plano de ensino e aprendizagem, busca desenvolver o acadêmico “capaz 
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de promover o seu desenvolvimento contínuo, adquirindo ao longo da sua formação de 

ensino superior a capacidade de aprender a aprender”, corroborando ao perfil do egresso 

objetivado pela instituição. 

Então, fica compreendido por todos da IES que o planejamento serve de orientação 

para o alcance dos objetivos estratégicos e educacionais, bem como analisar os 

indicadores para definição das melhores estratégias que possibilitem a melhor 

administração de recursos humanos, financeiros, físicos e pedagógicos, e assim sejamos 

uma das melhores instituições educacionais nas regiões de atuação, conhecida e 

reconhecida pela qualidade nos serviços prestados e comprometimento ético com cada 

pessoa. 

Assim, a avaliação é parte integrante do processo educativo da Faculdade 

CENSUPEG, uma vez que possibilita diagnosticar questões relevantes, aferir os 

resultados alcançados, considerando os objetivos e competências propostos e identificar 

mudanças no percurso que sejam eventualmente necessárias, considerando todos os 

processos planejados nas diferentes esferas da instituição. 

Para isso, entende-se que a avaliação de aprendizagem dos acadêmicos acontece 

respeitando os seguintes princípios: 

I. A avaliação de desempenho acadêmico nos cursos de graduação será feita por 

disciplinas e incide sobre o rendimento escolar, mediante acompanhamento contínuo do 

acadêmico e dos resultados por ele obtidos nas avaliações;  

II. O processo de avaliação se traduz em um conjunto de procedimentos aplicados 

de forma progressiva e somativa, objetivando a aferição da apreensão, pelo acadêmico, 

dos conhecimentos e habilidades previstas no plano de ensino de cada disciplina;  

III. Compete ao professor/tutor acompanhar o desempenho dos acadêmicos em 

cada disciplina, bem como sinalizar as atividades referente à avaliação, descritas no 

calendário acadêmico; 

IV. As normas relativas ao processo de avaliação da aprendizagem serão 

estabelecidas no Regimento Geral da Faculdade, como também detalhada no Projeto 

Pedagógico de Curso; 

V. Considera-se aprovado o acadêmico que atingir a média 6 (seis), em cada 

disciplina, considerando a soma da média ponderada dos três tipos de avaliação realizada 

em cada disciplina. Não atingindo a média 6,0, o acadêmico poderá realizar o exame final, 

necessitando atingir a média 5,0 para ser aprovado. 
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Atividades complementares e estágios 

As atividades complementares são práticas institucionais pertinentes ao currículo, 

tanto em sua concepção, como em sua prática, objetivam assegurar a capacitação 

profissional e propiciar elementos alternativos que visem à formação integral do 

acadêmico e à criação de oportunidades diferenciadas de integralização curricular. Estas 

foram pensadas como recursos que permitem, conforme a regulamentação de cada curso, 

a conversão em horas para integralização do curso de experiências e conhecimentos 

adquiridos fora do ambiente acadêmico e com vistas a experiências inovadoras. 

Todo o acompanhamento destas atividades, realizadas pelos acadêmicos, está 

previsto em regimento específico e operacionalizadas por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem, com a colaboração dos professores e/ou tutores em cada polo de apoio 

presencial.  

Os programas de estágio, nas modalidades obrigatória e voluntária são oferecidos 

conforme os Projetos dos Cursos da Faculdade, atendendo à legislação própria e a 

normatização interna. O estágio também é uma prática institucional que objetiva 

possibilitar ao acadêmico adquirir experiência e desenvolver atividades práticas 

relacionadas ao seu Curso, proporcionando-lhe o aperfeiçoamento científico, técnico e 

cultural e no campo do relacionamento humano, aperfeiçoando o olhar e ação 

interdisciplinar. 

Os estágios curriculares, obrigatórios e não-obrigatórios, o voluntariado, as 

monitorias e demais atividades práticas possuem regulamentações próprias aprovadas 

pelo Conselho Superior da Faculdade. 

 

 Incorporação de avanços tecnológicos 

 

A incorporação de avanços tecnológicos ocorre, enquanto ação institucional, pelo 

incentivo constante da atualização do corpo docente e tutores. Mediante suas ações de 

pesquisa, frequência a cursos e eventos científicos, sempre incentivadas e apoiadas pela 

Faculdade CENSUPEG, esta equipe colhe as novas demandas e traz para discussão em 

seus colegiados de curso. Diagnosticada esta necessidade, o NDE encarrega-se de 

discutir a forma que se dará a sua incorporação nos componentes curriculares, seja por 

atualização de conteúdo de disciplina, atualização no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

ou quando em casos necessários, pela atualização da matriz curricular e das 

competências do egresso. Do ponto de vista operacional, são a Direção Acadêmica e a 

Coordenação de Curso as responsáveis pela articulação constante entre os docentes e 

tutores para que estas necessidades sejam diagnosticadas. 
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Seleção de conteúdos e elaboração de currículos 

 

O Projeto Pedagógico de cada curso da Faculdade CENSUPEG tem intenção de 

possibilitar, a seus alunos, sólida formação geral e profissional, utilizando metodologias 

ativas que desenvolvam competências e habilidades, como possibilidade de 

desenvolvimento do pensamento, da autoanálise e da autoaprendizagem. 

Cada curso, em seu Projeto Pedagógico, define com clareza o perfil do egresso 

desejado, a área de atuação do profissional a ser formado, as competências e os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais essenciais para o bom desempenho 

profissional. 

Institucionalmente, a Diretoria Acadêmica, acompanhada pela Coordenação de 

Curso, orienta para que a elaboração de matrizes curriculares siga os seguintes 

parâmetros: 

• Diretrizes Curriculares Nacionais, quando existir; 

• Portaria de Conteúdo de Formação Geral ENADE, para curso de graduação; 

• Portaria de Conteúdo de Formação Específica ENADE, para curso de graduação; 

• Apreensão das competências profissionais requeridas pelo mercado de trabalho; 

• Apreensão das habilitações do conselho profissional, quando existir. 

Concebida a matriz curricular, orienta-se para que a Coordenação de Curso realize as 

atividades de supervisão para que o NDE faça o planejamento detalhado para seleção de 

conteúdos e, principalmente, de bibliografia básica e complementar das disciplinas. A 

atualização bibliográfica, aliás, é requerida como uma necessidade constante, de modo a 

orientar a Instituição quanto às necessidades de investimentos neste requisito. 

 

Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância e os 

discentes  

 

Quanto ao processo de interação entre os atores responsáveis pelo processo de 

aprendizagem dos discentes, a Faculdade CENSUPEG entende que em todos os 

momentos de contato, tanto administrativo, como pedagógico, os tutores, professores e 

coordenadores serão permeados por instrumentos de informação e comunicação, onde 

por meio de recursos tecnológicos garantirão a efetiva integração entre todos. 

Para isso, a IES tem previsão de um planejamento de interação, em conformidade 

com o PPC, possibilitando condições de mediação e articulação entre tutores, docentes e 

coordenador do curso, considerando a análise sobre a interação para encaminhamento 
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de questões do curso, e prevendo avaliações periódicas para a identificação de problemas 

ou incremento na interação entre os interlocutores. 

Nesse processo, será propiciado um planejamento focado na interação com os 

discentes, com foco em um sistema de ensino de forma a assegurar aos alunos o máximo 

de todos os tipos de interatividade. Os pontos defendidos que corroboram para isso são: 

Interação enriquecedora: todos os conteúdos das unidades de aprendizagem, de 

todas as disciplinas, estarão disponíveis no ambiente virtual em formato web, com 

interatividade e adequados a realidade do aprendiz. Todos recursos tecnológicos 

utilizados serão atuais e seguirão as melhores práticas de educação a distância. 

Interação de transmissão: todos os exercícios de autoavaliação dos módulos 

devem oferecer automaticamente ao aluno um feedback sobre suas respostas. Em muitos 

casos, espera-se que tais feedbacks permitem ao aluno esclarecer fatos, conceitos, 

procedimentos e princípios contidos nos materiais de estudo. 

Interação construtiva: será proporcionada pelas instruções que são dadas ao aluno 

pelo sistema de ensino, quando da proposição das atividades, desafios de cada disciplina. 

Interatividade aluno-docente: consiste na interação entre o aluno e o professor-

tutor. É considerada essencial por muitos educadores e é altamente desejada por muitos 

alunos. No sistema de ensino da IES, por meio dessa interação, os Tutores Online 

estimularão o estudo a distância dos alunos, esclarecendo dúvidas, desenvolvendo tarefas 

de avaliação, mantendo a motivação e o interesse do aluno no curso, estimulando a 

autonomia e fazendo orientação. 

Sobre essas formas de interação com alunos, docentes/tutores e tutores, 

presenciais e a distância, da modalidade EAD da Faculdade CENSUPEG contemplará três 

níveis: forma de comunicação principal, comunicação secundária e comunicação 

complementar. 

A forma de comunicação principal está fundamentada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). No AVA haverá um conjunto de recursos, tais como: 

• Vídeos institucionais de apresentação da disciplina e para familiarização 

com as metodologias EAD; 

• Conteúdo teórico originado do material didático; 

• Fóruns de discussão e interação entre alunos, docente/tutor e tutor; 

• Chats de discussão e interação entre alunos, docente/tutor e tutor; 

• Exercícios; 

• Situações-problema para discussão e busca de solução entre alunos, 

docente/tutor e tutor. 
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A Faculdade CENSUPEG entende que a base metodológica da educação a 

distância está no que denominamos redes interativas de aprendizagem e que o ensino a 

distância é o deslocamento do local da aprendizagem da sala de aula, laboratório ou outro 

ambiente presencial para um “local virtual”, ou seja, um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Por isso, os projetos dos cursos defenderão que a aprendizagem ocorra no 

processo de interação entre alunos x docente, alunos x tutor e alunos x alunos. A 

Instituição prevê que, nos períodos vespertino e noturno, os docentes e tutores a distância 

estarão disponíveis não só para atuar nas demais ferramentas (fóruns, grupos de 

discussão e outras), mas também para atendimento agendados via chats, também 

conhecida como Central de Ajuda. 

Como forma de comunicação secundária, a Instituição disponibilizará o 

atendimento telefônico, realizado pelos tutores a distância, a partir do Núcleo de EAD 

(NEAD). Seu foco principal será, além de esclarecer as dúvidas quanto aos conteúdos 

desenvolvidos no AVA e no material didático, dar suporte para os assuntos de atendimento 

de secretaria, ouvidoria e orientação às funcionalidades do AVA. 

Como forma de comunicação complementar, a instituição recorrerá ao e-mail como 

ferramenta. Para acesso a este recurso, o aluno deverá manter cadastrado e atualizado 

um e-mail de uso pessoal e, caso faça opção, um e-mail oferecido pela instituição. Do lado 

da equipe de atendimento, docentes/tutores, tutores presenciais e a distância terão acesso 

a contas de e-mail da instituição para comunicação entre seus pares e com os alunos. 

Uma das funções importantes do e-mail é que, através deste, poderão ser emitidos 

comunicados diversos, sobre prazos, datas, encontros presenciais, módulos de ensino 

disponíveis, dentre outros. Também ele será relevante como forma de sensibilização aos 

alunos com poucos acessos ao AVA, mediante relatórios gerenciais que a equipe de 

tutoria a distância e a coordenação geral de EAD manterão periodicamente. 

Aproveitando-se desta ferramenta, a coordenação de curso poderá utilizar do e-

mail para o contato constante com os alunos que demonstrarem dificuldade de 

desempenho nos exercícios, atividades e avaliações realizados nas disciplinas. Desta 

forma, mais do que uma ferramenta de comunicação, temos o entendimento que pode e 

deve ser utilizado como ferramenta de estímulo e acompanhamento da aprendizagem. 

Na mesma lógica de forma complementar de comunicação, o AVA estará 

configurado para que toda movimentação (comunicados diversos, prazos, datas, 

encontros presenciais, módulos de ensino disponíveis, abertura de fóruns, participações 

de docentes/tutores, tutores e colegas alunos, prazos de realização de exercícios, entrega 

de relatórios, dentre tantos outros) seja comunicada mediante envio de e-mail. Desta 
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forma, o aluno receberá comunicações constantes para que seja estimulado a presença 

contínua no AVA. 

Importante destacar que será estimulada ainda a autonomia da aprendizagem pelo 

aluno. A aprendizagem é patrimônio do aprendiz. É o aluno que aprende. Sendo conquista 

do aluno, a aprendizagem depende muito do seu empenho e de sua dedicação. Além de 

docentes habilitados e capacitados e bons recursos didáticos, é preciso levar o aluno a 

fazer o esforço necessário para que sua aprendizagem ocorra, é imprescindível que se 

leve a sério a necessidade do esforço permanente do aprendiz. 

 

As tecnologias e o uso dos recursos tecnológicos 

 

Se no século XIX a educação na modalidade a distância utilizava-se do vai e vem 

de documentos via correio como alternativa para o desenvolvimento de um processo 

educacional informal, onde o foco era o indivíduo sem acesso aos grandes centros, com 

poucos recursos financeiros e reduzida capacidade intelectual; nas últimas décadas e com 

o advento das tecnologias de informação tem se tornado uma das principais modalidades 

para obtenção da graduação, pós-graduação lato sensu e, mais recente, a pós-graduação 

stricto-sensu. A modalidade EaD certamente contribui para a democratização da educação 

nos mais diferentes níveis e corrobora com todos os ideais e filosofia que sustentam os 

preceitos da CENSUPEG 

A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das 

modalidades da Educação, pois, utilizando-se de tecnologias de informação e 

comunicação, transpõe obstáculos de tempo e espaço, tornando o conhecimento 

acessível, disponível, alcançável em qualquer hora, em qualquer lugar; permitindo atender 

os acadêmicos de diferentes perfis e necessidades.  

Diante do exposto e por se constituir uma Faculdade a distância, a CENSUPEG 

busca na inovação e no uso de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação 

o aprimoramento e atualização de seus processos pedagógicos, incorporando ações de 

modernização em diversas vias do processo de ensino e aprendizagem. A IES está atenta 

para que seu egresso tenha o contato com o que há de mais moderno para o seu exercício 

profissional. Deste modo, ao ingressar no mercado de trabalho com sua nova profissão 

(alunos de graduação) ou no exercício cotidiano (alunos de pós-graduação), o egresso da 

CENSUPEG levará para sua organização também as novas ferramentas tecnológicas, 

tornando-se um agente multiplicador destes avanços para o contexto social e profissional 

em que está inserido. 
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Flexibilidade dos componentes curriculares 

Para cada curso, há um conteúdo, habilidades e competências esperados para o 

aluno após sua conclusão. Ainda assim, a cada momento novos conhecimentos devem 

ser absorvidos para as propostas curriculares, ou, de outra forma, oportunidades para que 

percursos diferenciados sejam permitidos. Cada Projeto Pedagógico de Curso oferecerá 

as suas oportunidades diferenciadas para que os alunos tenham esta flexibilidade no 

percurso a ser apreendido. Como ação institucional, a FACULDADE CENSUPEG 

incentiva que os Núcleos Docentes Estruturantes insiram em seus projetos de curso 

disciplinas optativas ou disciplinas de atualidade contemporânea (algumas vezes 

denominados “tópicos especiais" ou similares) e criem oportunidades diferenciadas para 

que os alunos apreendam os objetivos do curso. Do mesmo modo, no âmbito dos cursos, 

mediante discussões dos respectivos Núcleos Docentes Estruturantes, mantém o 

planejamento e atualização constante dos componentes curriculares (disciplinas e 

bibliografias) para atualização mediante discussões do NDE. 

Focada nessas concepções, a IES define o plano de ação para suas políticas 

acadêmicas: 

POLÍTICA ACADÊMICA: Consolidar a prática pedagógica da Faculdade CENSUPEG 

com as metodologias ativas de aprendizagem para garantir o protagonismo dos nossos 

acadêmicos, efetivando a formação do egresso com perfil de empreendedor social. 

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Capacitação docente para ampliar os 

conhecimentos sobre planos de 

aprendizagem, técnicas e recursos para o 

trabalho com metodologias ativas de 

aprendizagem; 

 X X X X 

Capacitação para ampliar os conceitos de 

ensino e aprendizagem e a relação com a 

formação do egresso da faculdade CENSUPEG 

e os avanços tecnológicos atuais; 

  X X X 

Avaliar semestralmente todas as dimensões 

que permeiam o PPC de cada curso através 

dos mecanismos de autoavaliação 

institucional, coordenado pela CPA; 

  X X X 

Consolidar as indicações de melhorias 

propostas pelo NDE e aprovadas pelo 

  X X X 



 
 
 
 

93  

 

colegiado no currículo de cada curso. 

Fomentar o uso dos diferentes espaços sociais 

como espaços educativos inovadores, 

possibilitando a interdisciplinaridade no 

desenvolvimento do currículo de cada curso. 

  X X X 

  

POLÍTICA ACADÊMICA: Garantir que todos os acadêmicos sejam atendidos nas 

suas demandas cognitivas e sociais, considerando as políticas de inclusão educacionais 

previstas nos marcos legais nacionais, bem como levando a prática nossos valores 

institucionais. 

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Ofertar o programa de nivelamento a partir dos 

processos de avaliação do perfil do 

ingressante e no decorrer do curso, a partir 

dos ciclos de avaliação da aprendizagem, 

focado no sucesso do perfil do egresso de 

cada curso. 

  X X X 

Ampliar a atuação do núcleo de atendimento 

especializado, denominado na IES de NANPp- 

Núcleo de Apoio Neuropsicopedagógico, que 

atenda todos os atores do processo de ensino 

e aprendizagem e garanta a inclusão em todas 

as dimensões e espaços físicos e virtuais.  

  X X X 

Superar diariamente, qualquer barreira 

arquitetônica, e principalmente as 

pedagógicas, as atitudinais e as tecnológicas, 

com ações que valorizam a diversidade e 

consideram as necessidades educacionais de 

cada estudante assegurando a aprendizagem 

acadêmica de forma que promova o 

desenvolvimento das potencialidades de cada 

aluno. 

  X X X 

Mobilizar o NANPp - Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico para criar e/ou adaptar 

recursos e tecnologias educacionais para 

  X X X 
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atender demandas advindas dos alunos que 

necessitem de atendimento educacional 

especializado por possuírem alguma 

deficiência ou qualquer outra necessidade que 

possa interferir na consolidação da 

aprendizagem.  

 

POLÍTICA ACADÊMICA: Fomentar conexões entre a IES, os acadêmicos, o 

mercado de trabalho e a sociedade local e global, promovendo a extensão do ensino 

superior e o avanço na trajetória na formação do egresso de cada curso da Faculdade 

CENSUPEG, disponibilizando à sociedade profissionais qualificados tecnicamente, 

criativos, críticos e reflexivos, preparados para o desempenho dos mais diversos desafios 

profissionais da atualidade. 

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Implantar o setor de Estágios e Carreiras da 

Faculdade CENSUPEG; 

 X X X X 

Ampliar os espaços de aprendizagens 

formando uma rede de relacionamento e 

parceria entre as instituições, a IES, os 

acadêmicos e os egressos através do 

Programa Inovador  CONECTATIVOS - 

Núcleo de Carreiras e Oportunidades, 

consolidando as metodologias ativas de 

aprendizagem com situações de 

aprendizagem inovadoras e significativas. 

 X X X X 

Estruturar uma central de informações sobre 

demandas, atualizações e avanços do mundo 

do trabalho, através de plataformas interativas 

que integram informações mapeadas 

considerando as especificidades e diferenças 

regionais e locais onde estão as Unidades de 

Apoio Presenciais da Faculdade CENSUPEG. 

 X X X X 

Potencializar o CONECTATIVOS - Núcleo de 

Carreiras e Oportunidades como central de 

atendimento e articulação dos estágios 

  X X X 
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curriculares e os extracurriculares, 

fomentando e sinalizando as demandas do 

mundo do trabalho para as estruturas 

curriculares de cada curso, buscando como 

resultado a formação do empreendedor social, 

que é o perfil do egresso pretendido pela IES.  

Dispor em todos os locais onde a Faculdade 

CENSUPEG estiver presente, através do 

Programa INOVADOR E PATENTEADO DO 

CENSUPEG, denominado CONECTATIVOS, 

atividades de extensão que atenda a 

comunidade local, difundindo o que se produz 

dentro deste espaço e gerando impactos de 

melhoria na qualidade de vida das pessoas da 

comunidade. 

  X X X 

Parceria com Instituições nacionais para 

mobilidade acadêmica. 

  X X X 

Ofertar, através da plataforma (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem AVA) nivelamento 

em Matemática e Língua Portuguesa, 

gratuitamente.  

  X X X 

 

POLÍTICA ACADÊMICA: Buscar a melhoria contínua através de processos de 

gestão permeados da autoavaliação a partir do princípio de que toda ação administrativa 

sempre será uma ação educativa para todos os segmentos da IES. 

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Ofertar espaços físicos e virtuais para 

organizar o segmento dos discentes através 

dos diretórios, de maneira que possam 

desenvolver suas lideranças e participarem 

ativamente do processo de autoavaliação da 

IES; utilizando o APLICATIVO DIGITAL 

CENSUPEG. 

  X X X 

Criar o painel de gestão a vista para 

acompanhar em tempo real os indicadores dos 

  X X X 
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resultados de avaliação da aprendizagem e da 

gestão de toda a IES ganhando agilidade nas 

ações com foco nos resultados de sucesso 

dos acadêmicos. Já temos a empresa 

contratada com o BA2EDU: uma plataforma de 

software que compõe o BA2Edu contempla um 

ferramental de gestão analítica, proativa e 

preditiva, podendo ser acessada de qualquer 

lugar, a qualquer tempo e utilizando qualquer 

dispositivo. 

Fazer o constante alinhamento da proposta de 

avaliação de cada curso, escolhendo técnicas 

e ferramentas que evidenciam o real 

desenvolvimento das competências 

necessárias ao desenvolvimento de cada 

acadêmico, resultando na formação do 

egresso planejado no curso.  

 X X X X 

 

POLÍTICA ACADÊMICA: Conduzir todas as ações institucionais acadêmicas e 

administrativas de maneira a desenvolver, a partir da vivência comunitária, projetos de 

responsabilidade social, gerados por meio de situações-problema enfrentadas pela 

comunidade local (sede e polo) e que recebem atenção especial por parte da instituição.  

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Conduzir todas as relações a partir de 

princípios humanos e éticos, visando sempre 

a cooperação e a solidariedade, que se 

traduza pela integridade das condutas de 

docentes e discentes, pela não discriminação 

das pessoas, pelo respeito mútuo e pelo 

tratamento digno entre os demais 

colaboradores da IES, tendo como fim último a 

justiça e a busca do bem comum.  

 X X X X 

Os conteúdos ensináveis devem abordar de 

maneira transversal a questão ambiental, 

considerando a responsabilidade que o ser 

 X X X X 
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humano tem em preservar e administrar 

prudentemente o patrimônio natural, orientada 

para a noção de sustentabilidade ambiental. 

Realizar em todos os cursos projetos 

transversais que tenham como principal foco a 

temática étnico-racial e ambiental e projetos 

interdisciplinares que tenham como objetivo a 

integração de conhecimentos e a religação de 

saberes, por meio dos PIPAs (Projetos 

Inovadores Profissionais de 

Aprendizagem). 

 X X X X 

 

É necessário que a Instituição busque desafios, permanentemente, para a própria 

superação e o desafio de atuar na Educação a Distância. 

A Faculdade CENSUPEG considera que  uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

deve ser um espaço permanente de inovação, onde a aprendizagem, o ensino, a 

atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), o perfil do profissional, as 

competências e habilidades, os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), as 

disciplinas (unidades curriculares), as matrizes curriculares, as metodologias de ensino, 

as atividades de aprendizagem, o processo de avaliação, a extensão, a educação das 

relações étnico-raciais e o tratamento de questões e temáticas referentes aos 

afrodescendentes, nos termos da Res. CNE/CP 01/2004, encontrem espaços para 

discussões e, consequentemente, revisão de paradigmas, mudança de modelos mentais 

e de hábitos e culturas. 

Por fim, mas ainda mais relevante, o egresso da Faculdade CENSUPEG deverá 

receber em seu curso, seja qual for, os elementos de formação determinados pela 

legislação educacional, sendo eles: 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos 

da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008 e na Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004. 

• Políticas de educação ambiental, conforme o disposto na Lei N° 9.795/1999, no 

Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução CP/CNE Nº 2/2012. 

• Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme o disposto no Decreto N° 7.746, 

de 05/06/2012 e na Instrução Normativa N° 10, de 12/11/2012. 
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• Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme o disposto 

no Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CP/CNE N° 8, de 06/03/2012, que 

originou a Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012. 

Ao mesmo tempo que as mudanças são necessárias, a resistência surge 

naturalmente no contexto. Pessoas, grupos, organizações, sobretudo instituições, 

precisam encontrar um equilíbrio entre a estabilidade e as transformações, aprendendo a 

reconhecê-las e aceitá-las, fazendo-as conviver adequadamente em qualquer situação.  

Nessa perspectiva de transformação, busca-se atingir os objetivos propostos, uma 

vez que estes vêm oportunizando esse equilíbrio, em momentos de reflexão conjunta e 

nas ações recíprocas. A sociedade do nosso tempo é complexa, caracterizada pelo 

heterogêneo, múltiplo e diverso. Uma instituição de Ensino Superior necessita possibilitar 

um ambiente ideal físico ou virtual para o debate pluralista no campo das ideias. Esse é o 

desafio proposto para Faculdade CENSUPEG. 

 

4.2 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e 

cultural  

 

NSA para faculdades, exceto quando houver previsão no PDI. 

 

 

 

4.3. Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 

 

As ações acadêmico-administrativas previstas para a extensão estão em 

conformidade com as políticas estabelecidas, considerando práticas efetivas para a 

melhoria das condições sociais da comunidade externa, com previsão de divulgação no 

meio acadêmico e de estímulo com programas de bolsas mantidos com recursos próprios 

ou de agências de fomento, e possibilitam práticas inovadoras como pode ser verificado 

no PDI. 

As atividades de Extensão têm por finalidade promover a formação continuada, a 

qualificação dos membros da comunidade acadêmica e da comunidade local, regional e o 

serviço dessa mesma comunidade. Os programas e atividades de extensão são 

aprovados pelo Conselho Superior da Faculdade e seguem as políticas e normas da 

legislação vigente e das diretrizes planejadas pela Faculdade CENSUPEG. Em termos 
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globais, nos diferentes programas e projetos de extensão, devem envolver professores 

como agentes de projetos e programas acadêmicos.  

Para as atividades de extensão, preconiza-se os seguintes princípios: 

• o exercício da humanização; 

• a valorização da inovação; 

• o incentivo à criatividade e ao empreendedorismo; 

• a promoção do desenvolvimento local e regional, através de parcerias com 

setores públicos e privados; 

• favorecer o desenvolvimento da cultura, da arte e do esporte locais, visando à 

melhoria da qualidade de vida;  

• o comprometimento com o desenvolvimento sustentável.  

• a consolidação da imagem da Faculdade na região que tem o compromisso com 

todas as questões sociais já reforçadas acima.  

• a transdisciplinaridade do ensino, visando a responsabilidade social;  

• a interação dialógica por meio do desenvolvimento de relações entre a faculdade 

e setores sociais em uma troca de saberes para superação de desigualdades e exclusão.  

São consideradas Atividades de Extensão quaisquer tipos de atividades que 

envolvam, mesmo que parcialmente, consultorias, assessoriais, cursos, simpósios, 

conferências, seminários, debates, palestras, atividades assistenciais, artísticas, 

esportivas, culturais e afins, entre outras, intra ou extramuros, presenciais ou a distância. 

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

A IES incentiva e busca as oportunidades de 

participação de seus docentes e equipe 

administrativa em todos os Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacionais, na sede e 

nos polos, que impactam diretamente nas áreas 

de formação dos cursos e vai atuar de forma 

interdisciplinar e por meio de consultoria nos 

espaços de construção social do município da 

sede e de seus polos de apoio presencial. 

 X X X X 

Dar condições para que a equipe de docentes 

da graduação realize e eventos diversos que 

promovam o conhecimento científico e a 

formação da população em geral. 

  X X X 

Promover ações de extensão que promovam a  X X X X 



 
 
 
 

100  

 

de formação de pessoas e serviços na 

geração de conhecimentos entre a faculdade 

e a comunidade externa, articulando ensino e 

responsabilidade social por meio dos 

programas, projetos, cursos, eventos, visitas 

técnicas e prestação de serviços conforme as 

áreas que atuamos. 

Fazer estudos dirigidos e/ou estágios não 

obrigatórios na busca pela transformação 

social, estando voltada aos interesses e 

necessidades da comunidade e para a 

implementação do desenvolvimento regional e 

do empreendedorismo social; 

  X X X 

Estruturar eventos direcionados a temas que 

abordem a promoção humana e a igualdade 

étnico-racial e ações comunitárias que 

promovam a educação ambiental. 

  X X X 

Possibilitar o acesso da comunidade local a 

ferramentas que possibilitam a inclusão digital 

e a disseminação das tecnologias de 

informação através da infraestrutura de sede e 

de cada Unidade de Apoio presencial. 

 X X X X 

Realização de cursos de extensão na área de 

gestão financeira e tecnologias para atender as 

necessidades dos alunos e comunidade local; 

 X X X X 

Programa Inovador para a nossa Instituição, 

de Bolsas de Estudos, já patenteado pelo 

Grupo Educacional CENSUPEG: PIES - 

Programa de Incentivo ao Ensino Superior, que 

oferece bolsas de estudos para quem nunca 

teve acesso ao ensino superior;  (Programa  

Privado da própria Faculdade) 

 X X X X 

Implantar, como ação inovadora: a utilização 

de podcast para desenvolver eventos de 

extensão em temáticas sobre responsabilidade 

social. 

  X X X 
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Elaborar, como ação inovadora dentro de 

nossa Instituição, o programa de Assessoria 

para Empregabilidade com ações voltadas a 

promover o entendimento das competências 

necessárias para potencializar a 

empregabilidade de acadêmicos e comunidade, 

por meio de encontros para a elaboração e 

revisão de currículos, gestão de carreira, 

workshops e palestras, orientação e simulação 

de entrevistas.  

  X X X 

Curso on line disponibilizado a todas as cidades 

com Polos sobre a organização didático-

pedagógica da Finlândia, repassando os 

conhecimentos adquiridos em missão feita pelo 

CENSUPEG no país da Finlândia, no ano de 

2018, denominado CENSUPEG na Finlândia: 

Inovações Pedagógicas. 

  X X X 

Convênios com empresas e comércios que 

ficam no entorno da Faculdade e de todos os 

Polos de Apoio Presencial em que será 

oferecida uma formação de 4h para todos os 

funcionários recém chegados ao novo 

emprego. Essa formação ocorrerá em nossas 

unidades, gratuitamente. 

Propósito: Aproximar as empresas para o 

programa ConectAtivos e gerar oportunidades 

com significado e consistência, permeados pelo 

Jeito  CENSUPEG de Ser. O objetivo é ensinar 

ao novo profissional boas práticas no  ambiente 

organizacional, atitudes empreendedoras, 

protagonismo e comportamentos produtivos,  

além de valores e condutas. 

  X X X 

CENEM Social- Programa CENSUPEG Enem 

Social 

  X X X 
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As atividades de extensão são incorporadas nas rotinas da IES como processo 

educativo na formação de pessoas e de geração de conhecimento baseado na 

flexibilização para uma formação cidadã em que o discente reconhece-se agente da 

garantia de direitos e deveres e de ações de responsabilidade social e sustentáveis. 

 

 

4.4. Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção 

acadêmica docente 

 

A Política institucional de estímulo e difusão para a produção acadêmica viabiliza 

publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, 

incentivando a participação dos docentes em eventos de âmbito local, nacional e 

internacional, pois está prevista a publicação em revistas acadêmico-científicas através 

das seguintes ações: 

 

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Fazer a previsão anual no orçamento da IES de 

recursos para participação dos docentes em 

eventos científicos com foco na área de 

atuação, nacionais e internacionais 

  X X X 

Incentivar as produções científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais 

com apoio de recursos físicos e virtuais para as 

produções, especialmente as virtuais; 

  X X X 

Estruturar o programa de reconhecimento ás 

ações inovadoras que promovem melhorias 

nos processos de aprendizagem dos discentes 

e que afetam a qualidade de vida da 

comunidade local, fomentando o 

empreendedorismo social. 

  X X X 

Possibilitar e incentivar a participação da 

equipe em diferentes segmentos sociais, 

garantindo a presença da IES em Conselhos 

profissionais e da comunidade local (sede e 

polo).  

  X X X 
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Iniciar o planejamento da produção de revista 

acadêmico-científica própria (já em 

planejamento) 

  X X X 

Participar anualmente dos  eventos da 

Associação Brasileira de EaD – ABED (âmbito  

nacional) 

X X X X X 

Participar de uma imersão em uma 

Universidade na Finlândia (já ocorreu em 2018 

– âmbito  internacional). 

 X    

 

 

4.5. Política institucional de acompanhamento dos egressos 

 

Na Faculdade CENSUPEG o acompanhamento do egresso perpassa um dos 

nossos valores que é o “senso do pertencimento” configurando o vínculo com o egresso 

como um dos maiores propósitos dessa política institucional.  

Essa política institucional é tão importante que criamos um projeto que acompanha 

a carreira do acadêmico desde a sua primeira oportunidade profissional e pelo tempo que 

ele desejar fazer parte da nossa história como profissional que retorna para compartilhar 

suas experiências com os novos acadêmicos. Um ciclo permanente de aprendizagem 

colaborativa com foco no empreendedorismo social. Surge assim o Núcleo de 

Oportunidades e Carreiras, intitulado de ConectAtivos, um projeto arrojado, inovador para 

nossa Instituição e já com registro de patente. 

Missão do ConectAtivos: 

“Fomentar conexões através de seus canais, entre a IES, acadêmicos, egressos, 

mercado de trabalho e sociedade, promovendo o avanço na trajetória profissional, bem 

como disponibilizar à sociedade profissionais qualificados e selecionados para o 

desempenho das mais diversas funções. ” 

Visão do ConectAtivos: 

“Ser reconhecido como agente de desenvolvimento pessoal e profissional, 

propiciando oportunidade de escolhas e avanços em suas trajetórias com foco na 

formação permanente de um cidadão com responsabilidade socioambiental fomentador 

de boas práticas. ”  

AÇÕES INOVADORAS: 2017 2018 2019 2020 2021 

Montar uma central de informações de vagas, 

demandas e atualizações do mercado, 

  X X X 
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entendendo as diferenças regionais e locais 

das Unidades CENSUPEG. Também já temos 

a Plataforma  VALORIZZA. 

Compartilhar experiências profissionais do 

mundo e no mundo do trabalho, além de atuar 

como a conexão ativa entre as instituições, 

alunos e egressos. 

  X X X 

Manter relação contínua com os egressos 

através da Plataforma digital, envio de e-mail, 

utilização de uma linha direta através da central 

de relacionamento, utilizando telefones, 

aplicativos de relacionamento como o 

WhatsApp e informativo periódicos. 

  X X X 

Oferecer eventos em vários momentos e com 

ajuda da tecnologia, onde devem acontecer 

eventos simultâneos de troca de experiências 

como vídeo conferência em todos os polos, 

bem como os eventos locais utilizando os 

espaços da sede e dos Polos. 

  X X X 

Implantar a Comunidade de Relacionamento 

Permanente que irá desempenhar o papel de 

ouvir a comunidade através de seminários, 

painéis, podcast e encontros temáticos, 

catalisando as necessidades e oportunidades 

de atuação dos acadêmicos e egressos, unindo 

o conhecimento teórico adquirido no cotidiano 

do meio acadêmico e as ações a serem 

desenvolvidas na e para a comunidade. 

   X X 

Organizar encontros para compartilhar 

experiências profissionais, mantendo a 

conexão ativa entre as instituições, alunos e 

egressos, oportunizando a divulgação do 

sucesso profissional, alcançado a partir da 

experiência CENSUPEG. 

   X X 

Oferecer espaço na plataforma e no APP 

DIGITAL CENSUPEG para depoimento de 

  X X X 
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conquistas profissionais, além de apontar 

desafios que os cursos devam se preocupar a 

fim de propiciar e oportunizar a melhor 

experiência dos egressos e dos perfil 

profissional do curso. 

Organizar e participar de feiras com 

participação de empresas de RH, headhunters, 

CEO, a fim de trazer os egressos, 

oportunizando o acolhimento deste, com a 

demonstração de boas práticas de mercado. 

   X X 

Construção de um calendário de evento com 

sinergia com as atividades de extensão. 

   X X 

A instituição terá um software em conjunto com 

o nosso APP DIGITAL CENSUPEG, que 

disponibilizará oportunidades de emprego, 

espaço este que servirá também como 

repositório dos currículos, tanto dos 

acadêmicos como dos egressos, de forma 

permanente, podendo ser atualizado a qualquer 

tempo.  As instituições também terão acesso ao 

perfil de nossos egressos, possibilitando 

aproximar estes dois atores: Plataforma 

VALORIZZA. 

   X X 

Acompanhar a atualização permanente dos 

currículos e das vagas, possibilitando que de 

forma sistemática a IES acompanhe o percurso 

profissional do egresso e assim validar as 

estratégias educacionais empregadas nos 

cursos aperfeiçoando o perfil do egresso. 

   X X 

Monitorar o indicador do Planejamento 

Estratégico da Instituição (BSC) que avalia a 

relação da empregabilidade do aluno  com a 

formação conquistada. Isso consta no Indicador 

do nosso Planejamento Estratégico 5.4 – 

Sucesso de formação do egresso cujo objetivo 

  X X X 
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é medir o seu sucesso após um ano de 

conclusão do curso. 

Fomentar a aproximação das instituições com a 

IES, observando as tendências de mercado 

para propor adequações nos cursos, bem como 

novos cursos. Alinhado com setor de extensão 

da IES, cursos e pesquisas demandados pelo 

mercado, pelos acadêmicos e principalmente a 

partir dos apontamentos dos egressos, essas 

necessidades terão prioridade no que tange o 

desenvolvimento de soluções. 

  X X X 

Projeto Social: Impulsionador de Talentos 

para Egressos 

O objetivo deste programa é o processo de 

Autopercepção do egresso (identificar o seu 

estado atual) para o que, ao organizar suas 

metas e sua gestão  do tempo, aprenda a 

entender o que é realmente importante para a 

sua vida, e não agir apenas naquilo que é 

urgente. A condução será feita por um Coach, 

em 12 momentos, transmitidos em  tempo real 

(Webinar) para todos os egressos que se 

inscreverem. Haverá 1 encontro semanal, 

totalizando 12 encontros (3 meses). Todo mês 

iniciarão turmas novas.  

 

  X X X 

 

 

4.6. Política institucional para internacionalização  

NSA quando não houver previsão no PDI. 

 

 4.7. Comunicação da IES com a Comunidade Externa 

 

O diálogo estabelecido entre a FACULDADE CENSUPEG, seus Polos, e a 

comunidade externa onde atua considera todos os elementos necessários para que a 

comunicação seja eficaz e com excelência, garantindo que os atores da comunidade 
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envolvidos em cada ação institucional tenham acesso às informações e possam interagir 

através dos canais de comunicação convencionados em cada região. 

A divulgação dos cursos, assim como a promoção das atividades de extensão e 

outros programas está fundamentada no conceito de comunicação integrada, as ações 

são organizadas em um plano de mídia regional que preserva as particularidades de cada 

comunidade, considerando o seu perfil cultural, ponderando-se assim o aproveitamento 

dos canais de comunicação mais eficientes que atendam os objetivos estratégicos da 

instituição. A otimização de recursos investidos em impressos como flyers e folders para 

investimento nas ferramentas de captação do marketing digital é uma característica das 

campanhas de divulgação da FACULDADE CENSUPEG que, além de propiciar maior 

alcance na comunicação, prevê também a aplicabilidade do valor institucional da 

sustentabilidade nas ações que fazem parte dos projetos da instituição. 

Ainda vale destacar que a FACULDADE CENSUPEG preza pela expressão da 

diversidade social e racial na construção de campanhas e peças publicitárias, as 

mensagens são criadas de modo a garantir pleno entendimento por parte do público-alvo, 

de forma transparente, responsável e ética baseadas em dados concretos e confiáveis. 

Pode-se observar o uso da emoção nas mensagens publicitárias como fator de 

empoderamento do público-alvo, motivando-o para o desenvolvimento e crescimento a 

partir da educação, o que torna as campanhas, pelo seu simples efeito de sensibilização, 

uma forma de transformação na comunidade. 

A política de marketing da FACULDADE CENSUPEG tem como base o Novo 

Código Civil Brasileiro, Código de Defesa do Consumidor, a Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária – 

CONAR, o Código de Autorregulação para Prática do E-mail Marketing - CAPEM, Lei dos 

Direitos Autorais e a Indústria Nacional Propriedade Intelectual – INPI, entre outros órgãos 

reguladores que fomentam a cultura das boas práticas no uso adequado dos canais de 

comunicação. 

A comunicação em massa é uma das premissas da estratégia de comunicação da 

instituição, mas não se limita a ela, é importante destacar que o relacionamento 

individualizado com as autoridades públicas, agências de emprego, empresas regionais e 

demais atores da comunidade civil fortalecem a participação da instituição em importantes 

projetos que colaboram com a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  

Para garantir a troca de informações em via de mão dupla, a FACULDADE 

CENSUPEG prevê a interação com a comunidade externa através das redes sociais; já 

são utilizadas, por exemplo, páginas nomeadas com as respectivas cidades de atuação 

para fins de gestão da comunicação personalizada, a segmentação das mensagens de 
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acordo com o interesse do público-alvo pressupõe o sucesso da comunicação com a 

comunidade externa uma vez que cada mensagem é enviada para as pessoas certas, com 

o tema certo, no momento certo, oportunizando a validação do recebimento mensagem e 

a possibilidade de devolutiva por parte do interlocutor. 

Os documentos que se referem à atuação legal da instituição são publicados no 

site institucional da FACULDADE CENSUPEG, assim com as portarias de atos 

autorizativos que a respaldam para seu funcionamento. Vale destacar que a divulgação 

dos resultados da Comissão Própria de Avaliação é disponibilizada aos visitantes no site 

para reconhecimento das melhorias que fazem parte do projeto, a comunicação dos 

resultados também é feita nos ambientes de circulação de alunos para que todos os 

envolvidos acompanhem os resultados da Comissão Própria de Avaliação e se sintam 

representados nos processos de melhoria da faculdade, bem como no Jornal CENSUPEG 

NEWS. Também desenvolvemos  réguas de comunicação com conteúdo para o público 

cadastrado no banco de dados através da RD Station (já usamos essa plataforma que 

é altamente inovadora e uma das mais conhecidas do Brasil) 

Outra estratégia de inovação é que por meio do uso das tecnologias, a 

FACULDADE CENSUPEG faz o monitoramento da sua reputação nas cidades onde atua 

através de um software de rastreamento de mídias sociais chamado Planeta Y, a solução 

inovadora consiste na identificação de depoimentos e citações sobre a faculdade em mais 

de quatro redes sociais distintas, mesmo que não estejam diretamente ligadas aos 

canais oficiais da instituição. A utilização da ferramenta pressupõe a leitura adequada 

sobre a percepção do mercado em relação aos serviços oferecidos pela faculdade, uma 

vez que os depoimentos são espontâneos, entre as funcionalidades, a solução também 

oportuniza a instituição identificar possíveis concentrações de citações depreciativas por 

região para conter crises regionais rapidamente. A classificação dos depoimentos e 

citações nas redes sociais por assuntos de interesse do mercado servem como base para 

a instituição planejar as suas ações de acordo com os pontos de melhoria contabilizados 

pela ferramenta na forma de relatórios gerenciais. 

 

 

Ações 2017 2018 2019 2020 2021 

Criação de um novo site com maior 

navegabilidade para favorecer a 

publicação de notícias e informações (site 

já criado) 

  X X X 
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Criação da Ouvidoria  X    

Desenvolvimento de réguas de 

comunicação com conteúdo para o 

público cadastrado no banco de dados 

através da RD Station (Plataforma 

altamente inovadora) 

 X X X X 

Maximização da comunicação de 

atividades e eventos dos cursos de 

graduação e pós-graduação nas 

comunidades onde atua. 

  X X X 

Desenvolvimento de releases e editoriais 

para envio aos meios de comunicação e 

sociedades profissionais organizadas 

sobre projetos e pesquisas. 

  X X X 

Potencialização  do uso das mídias 

sociais por meio de ferramentas que 

permitam a integração das páginas 

virtuais criadas para cada Polo. 

  X X X 

Monitoramento da interação da 

comunidade online com a Faculdade afim 

de identificar pontos de melhoria. 

  X X X 

Renovação do atual jornal online do 

Grupo Educacional CENSUPEG afim de 

comunicar a comunidade sobre os 

avanços dos projetos da Faculdade, tanto 

para sede quanto para todos os Polos, o 

jornal CENSUPEG NEWS 

  X X X 

Disponibilizar no site institucional os 

projetos de pesquisa e iniciação científica,  

quando houver 

  X X X 

Disseminação da nova missão, visão e 

valores para as comunidades onde atua. 
 X X X X 

Desenvolvimento de novas ferramentas 

de comunicação que permitam o alcance 

do público por meio do acesso via mobile 

 X X X X 
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Política de comunicação e marketing que 

unifica a linguagem de todos os parceiros 

do grupo com a comunidade interna. 

 X X X X 

Desenvolvimento de novas ferramentas 

para aumentar a velocidade dos retornos 

às pessoas que procuram a instituição. 

  X X X 

Intensificar o relacionamento com a 

comunidade acadêmica e regional, 

aprimorando a Gestão do Relacionamento 

com o Cliente por meio de ações de 

marketing direto. Ações voltadas à 

captação de novos alunos, fidelização e 

redução da evasão dos atuais alunos, 

redução da inadimplência, melhoria dos 

processos de comunicação e avaliação, 

facilitar o gerenciamento de soluções de 

e-Learning (EAD) e manter uma 

comunicação relevante com os egressos, 

por meio de políticas de formação 

continuada. 

 X X X X 

Outra ação inovadora: criação do 

aplicativo (APP) APLICATIVO DIGITAL 

CENSUPEG para que a comunidade 

externa possa baixar, utilizar e interagir 

com a Faculdade e com os Polos. 

 X X X X 

Participar de conselhos educacionais e 

sociais, dos órgãos de cooperativas e 

públicos da região. 

 X X X X 

Disponibilizar no site as Portarias do MEC X X X X X 

Disponibilizar no site os relatórios da CPA   X X X 

A partir do Objetivo 8: Intensificar o uso da 

tecnologia como ferramenta de gestão e 

comunicação, monitorar o indicador 8.1 do 

nosso Planejamento  Estratégico 

Institucional que trata da satisfação com a 

  X X X 
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4.8. Comunicação da IES com a Comunidade Interna 

 

Pode-se considerar que a cultura do relacionamento com o aluno, professores, 

parceiros, colaboradores e demais atores da comunidade interna é a essência da 

instituição e as ações de capacitação e treinamento da equipe interna comprovam os 

esforços do grupo em garantir o bom desempenho na comunicação. Entre os projetos 

desenvolvidos na área, vale destacar a contratação de consultorias especializadas em 

atendimento que, a partir de uma avaliação sistêmica sobre atendimento da instituição, 

oportuniza a chance da melhoria contínua afim de viabilizar a excelência percebida pelos 

integrantes da comunidade interna sobre a comunicação. 

Os bons resultados dos projetos de atendimento da instituição são evidenciados 

também através dos depoimentos dos próprios alunos, parceiros e professores, pesquisas 

promovidas pela instituição sobre a sua reputação em sites convencionais de reclamações 

selam a eficiência da equipe no assunto, dada a proporcionalidade no número de alunos 

de cada faculdade, pode-se observar que o Grupo Educacional CENSUPEG já possui 

melhores índices de aprovação do que as outras instituições presentes na mesma 

plataforma e toda essa experiência será levada para a nova mantida na cidade de Joinville.  

Em especial, os encontros virtuais promovidos no formato de Webinars 

possibilitam a transparência à gestão, a interatividade com os integrantes da comunidade 

interna, com ênfase para os Polos, nesses encontros por meio do chat de discussão, 

mesmo que um número expressivo de pessoas, desperta nos profissionais o sentimento 

de pertencimento à equipe e participação na gestão da instituição. 

Para garantir o acesso à informação e interatividade, considerando o respeito da 

instituição em relação ao perfil, necessidades e particularidades de cada integrante da 

comunidade acadêmica, o grupo conta com diversos canais de comunicação, como 

portal do aluno, e-mail, 0800, atendimento balcão, murais de aviso, jornais internos, 

cartazes, banners, SMS, whatsapp, intranet online, site, mídias sociais, além de 

ferramentas especializadas em atendimento que oportunizam o acompanhamento e 

registro das mensagens por meio da gestão de protocolos de atendimento, como a RD 

STATION (plataforma inovadora, considerada uma das melhores no  Brasil) e o 

ZENDESK (plataforma altamente inovadora, presente em mais de 80 mil corporações 

comunicação cujo objetivo  é  avaliar grau 

de satisfação com a comunicação. 
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no mundo), a prática favorece também a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais por se tratar de acessos que a atendem diferentes formas de comunicação, tudo 

isso tanto na sede quanto nos Polos. 

Outro grande projeto fomentado pela instituição é a divulgação das ações 

desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação por meio dos canais de comunicação 

estabelecidos com cada público da comunidade interna, prevendo assim o engajamento 

dos envolvidos nas causas da comissão e também o comprometimento da instituição em 

atender as considerações dos participantes da CPA. 

A prática de relacionamento e comunicação interna conta também com um canal 

exclusivo de ouvidoria, o projeto tem como objetivo respaldar qualquer inconsistência em 

algum dos canais de atendimento da instituição, o acesso ao canal é simples e rápido, o 

formulário de cadastro está entre as principais páginas do site e pode ser facilmente 

encontrado por qualquer pessoa que precise de apoio para resolver ou esclarecer alguma 

situação específica sobre os serviços oferecidos pelo grupo.  

Vale destacar que o canal de ouvidoria não apenas oportuniza o registro da 

reclamação como também sensibiliza o reclamante para que a sua colaboração seja 

construtiva e eficiente, as mensagens cadastradas são direcionadas para o Diretor-

Presidente do grupo, sem qualquer interferência na mensagem antes do seu 

conhecimento, o que pressupõe a seriedade do grupo em relação às considerações feitas 

pelo reclamante e também à manifestação por parte da comunidade interna ao saber sobre 

a importância deste processo para melhoria contínua da instituição, podendo originar 

ainda mais insumos para a melhoria da qualidade institucional.  

 

Ações 2017 2018 2019 2020 2021 

Renovação do atual jornal online do Grupo 

Educacional CENSUPEG afim de comunicar a 

comunidade sobre os avanços dos projetos da 

Faculdade, tanto para sede quanto para todos os 

Polos. 

  X X X 

Divulgação dos resultados das avaliações da IES e dos 

cursos, através de reuniões de divulgação às turmas e 

cursos dos resultados da CPA – Comissão Própria de 

Avaliação. 

  X X X 

Revisão dos textos dos scripts de atendimento da 

Central de Relacionamento ao Aluno afim de melhorar 

a comunicação. 

  X X X X 
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Criação de novos layouts para as mensagens enviadas 

pela equipe de atendimento aos alunos, com 

concentração na metodologia Disney, via Zendesk 

(plataforma mundialmente conhecida e altamente 

inovadora). 

  X X X X 

Capacitação da equipe interna e parceiros na área da 

comunicação. 
  X X X 

Criação da ouvidoria    X X X 

Criação de um novo site com maior navegabilidade 

para favorecer a publicação de notícias e informações. 
  X X X X 

Disseminação  da nova missão, visão e valores para a 

comunidade interna. 
  X X X X 

Disseminar a política de comunicação e marketing que 

unifica a linguagem de todos os parceiros do grupo 

com a comunidade interna.  

 X X X X 

Disponibilizar a identidade corporativa à comunidade 

interna. 
 X X X X 

Utilização para comunicação da plataforma RD Station 

(inovadora e reconhecida nacionalmente como uma 

das melhores) 

 X X X X 

Aplicativo – APP Digital CENSUPEG, recurso inovador, 

também já em funcionamento 
 X X X X 

Contratação de uma Consultoria em Atendimento, 

Relacionamento e Comunicação com concentração na 

metodologia Disney ( LEDERMAN Consulting Disney ). 

 X X X X 

A partir do Objetivo 8: Intensificar o uso da tecnologia 

como ferramenta de gestão e comunicação, monitorar o 

indicador 8.1 do nosso Planejamento  Estratégico 

Institucional que trata da satisfação com a comunicação 

cujo objetivo  é  avaliar grau de satisfação com a 

comunicação. 

  X X X 

A partir do Objetivo 3: Praticar a excelência no 

relacionamento com os alunos, no Planejamento 

Estratégico da Instituição, monitorar o indicador 3.2: 

Qualidade no atendimento cujo objetivo é mensurar a 

  X X X 
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qualidade do atendimento e identificar pontos de 

melhorias. 

 

 

 4.9. Política de Atendimento ao Discente  

 

Para atender seus discentes, tanto na sede como nos polos de apoio presencial, a 

Faculdade tem planejada uma política de atendimento aos discentes que contempla 

programas de acolhimento e permanência do discente, programas de acessibilidade, 

nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 

remunerados e apoio neupsicopedagógico; pressupõe uma instância que permita o 

atendimento discente em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição e 

planeja outras ações inovadoras. 

Para atendimento dos alunos nos polos, a Faculdade CENSUPEG contará com o 

Núcleo de Atendimento de Polo de Apoio Presencial: órgão localizado nos polos de apoio 

presencial que é responsável pelo desempenho das funções da Secretaria Acadêmica, 

Ouvidoria, Biblioteca e Apoio Neurosicopedagógico. Não possui funções outras que não 

seja orientar os alunos da modalidade EAD nos procedimentos de sua vida universitária. 

Como funções específicas, cabe a este órgão: 

•Agendar o atendimento de alunos pelos professores tutores presenciais; 

•Auxiliar no processo de comunicação de datas de provas presenciais; 

•Agendar a utilização de laboratórios de informática e de formação quando 

necessário para os alunos; 

•Realizar o atendimento de biblioteca; 

•Coletar e tramitar documentos entre o polo de apoio presencial e a unidade sede 

da IES. 

Para acolher e promover a permanência do discente na IES, bem como o seu 

sucesso no ensino superior a IES criou algumas ações: 

a) o PROGRAMA DE APOIO NEUROPSICOPEDAGÓGICO (Um projeto 

inovador, pois o CENSUPEG é pioneiro no curso de Neuropsicopedagogia no país desde 

2008, com milhares de alunos já formados nesta área) que parte do princípio que a 

acessibilidade pedagógica e atitudinal é uma premissa de todas as ações na relação com 

os discentes da Faculdade CENSUPEG. Nesse sentido, as práticas educacionais na IES, 

estão planejadas para contemplar e eliminar barreiras arquitetônicas, mas também as 

pedagógicas, as atitudinais e as tecnológicas, com ações que valorizam a diversidade e 

consideram as necessidades educacionais de cada estudante. Para a nossa IES, a 
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inclusão educacional não é apenas do interesse dos estudantes que demandam 

atendimento diferenciado, mas também da instituição que tem como objetivo a formação 

de profissionais capazes de conviver na diversidade e formar-se na cidadania. 

Para articular essas ações, a Faculdade CENSUPEG, além da constante 

capacitação docente para fomentar essa atitude, também vai ofertar ao discente, através 

do Núcleo de Apoio Neuropsicopedagógico (NANP), uma proposta capaz de contribuir 

para o desenvolvimento acadêmico e social, contemplando a adaptação do estudante, 

facilitando sua integração e aprendizagem, com vistas à excelência na formação 

profissional. Para isso, o estudante tem acesso ao NANP - Núcleo de Apoio 

Neuropsicopedagógico - direto de seu Portal Acadêmico de forma privativa e sigilosa, 

podendo contar com o auxílio do tutor presencial para estes encaminhamentos, bem como 

com o Neuropsicopedagogo Institucional que fará a coordenação geral do programa. 

b) o PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO onde são ofertadas bolsas de 

estudos e financiamento, através do FIES, PROUNI e bolsas de incentivos da própria 

Faculdade CENSUPEG, como o programa inovador em nossa Instituição, denominado 

PIES (Programa de Incentivo ao Ensino Superior, programa da própria Faculdade) e 

políticas de renegociação, devidamente regulamentadas por meio dos órgãos 

responsáveis e também o  nosso Programa PEG – Parcelamento Estudantil Garantido 

CENSUPEG.  

c) os PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, que 

são diretamente vinculados ao NANPp (Núcleo de Apoio Neuropsicopedagógico), 

garantem a acessibilidade Pedagógica e Atitudinal, ofertando recursos e serviços para 

atender as necessidades específicas de cada sujeito, correlatas as pessoas com 

Necessidades Especiais (PNEs). Como revisto na Portaria 3.284/2003 MEC/GM, a 

Instituição planeja disponibilizar acesso aos espaços de uso coletivo, reservar vagas de 

estacionamento próximas, construção de rampas com corrimão e elevadores, que 

comportem o uso de cadeiras de rodas, onde também procura adaptar portas e banheiros 

com barras e espaços adequados a cadeirantes. Aos deficientes visuais, a instituição 

disponibilizará materiais específicos em braile ou de aspectos sonoros. Como parte do 

processo de ensino, a instituição objetiva levar o futuro profissional a refletir sobre a 

acessibilidade atitudinal, qual a forma de tratamento aos PNEs e qual forma se pode 

colaborar para facilitar o processo destes. Exclusivamente a Instituição tem previsão das 

seguintes ações para o acolhimento dos PNEs: 

- oferta de intérpretes de LIBRAS; 

- oferta de ledores; 

- instalação de softwares de adaptação em seus laboratórios de informática; 
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- dotação das instalações prediais segundo a Resolução ABNT 9050; 

- celebração de convênios locais para geração de provas e documentos em braile; 

- capacitação do corpo técnico-administrativo para atendimento especializado para 

PNE; e demais ações consideradas pertinentes quando do início das suas atividades. 

d) o ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO CONTINUADA que 

garante mecanismo de acompanhamento de egressos, a atualização sistemática de 

informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional, 

prevê estudo comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando 

ações de melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e 

propõe outras ações inovadoras, como envolver o egresso no acolhimento dos calouros e 

na produção de materiais virtuais para contribuição dos alunos ingressantes, em especial 

isso está associado  também ao nosso programa inovador, patenteado em nossa 

Instituição, denominado ConectAtivos junto à Plataforma VALORIZZA e o APP DIGITAL 

CENSUPEG.  

Assim, estão previstas ações efetivas para o acompanhamento de egressos, 

incluindo: 

- Manutenção de cadastro atualizado de dados de contato; 

- Manutenção de cadastros de evolução profissional desde a conclusão do curso; 

- Oferta regular de cursos de formação continuada e até pós-graduação em 

condições especiais de pagamento, ou, quando for possível, com gratuidade; 

- Promoção de encontros presenciais e virtuais entre alunos regulares e egressos 

para troca de experiências e ampliação da rede de relacionamento profissional de todos. 

- Manutenção de comunidades nas redes sociais como forma de estímulo à rede 

profissional de relacionamento de seus egressos. 

e) e a OUVIDORIA que é um canal de comunicação entre as comunidades interna 

e externa e a Instituição, disponibilizado para atender, registrar e responder as demandas 

dos solicitantes, referentes aos serviços prestados pela IES, e que incluem sugestões, 

críticas, elogios, denúncias ou reclamações, que são contabilizados com vistas a produzir 

subsídios para as ações de aprimoramento permanente da Instituição. Cabe à Ouvidoria 

garantir o acesso direto a todos os membros da comunidade interna e externa para as 

seguintes categorias de serviços: 

I. reclamações fundamentadas; 

II. sugestões para mudanças de processos acadêmico-administrativos; 

III. denúncias de natureza acadêmico-administrativa; e 

IV. agradecimentos e elogios pelos serviços prestados pelos órgãos/setores da 

Instituição. 
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e) PROGRAMA IMPULSIONADOR DE TALENTOS: A CENSUPEG trata a 

educação como uma maneira de transformação, INOVAÇÃO (um de seus valores) e 

revolução do meio onde ela está inserida, de modo humanizado e afetuoso, respeitando a 

diversidade, promovendo de forma inovadora a sustentabilidade, com equidade e 

altruísmo.  

Por esse motivo, dentro do projeto ConectAtivos foi criado o PROGRAMA 

INOVADOR, denominado IMPULSIONADOR DE TALENTOS. Através da plataforma de 

relacionamento, toda a Comunidade CENSUPEG terá acesso a um programa de análise 

de perfil pessoal e profissional. Serão aplicados testes parecidos com o Disc, 

Assessmente IBC, dentre outros, nos quais os participantes poderão, com a percepção 

aumentada de si, redefinir a sua missão e propósito de vida, trabalhando crenças limitantes 

afim de ressignificar e obter resultados surpreendentes.  

 Sendo assim, objetivo deste programa é o  processo de Autopercepção do aluno 

(identificar o seu estado atual) para o que, ao organizar suas metas e sua gestão  do 

tempo, aprenda a entender o que é realmente importante para a sua vida, e não agir 

apenas naquilo que é urgente. A condução será feita por um Coach, em 12 momentos, 

transmitidos em  tempo real (Webinar) para todos os alunos que se inscreverem. Haverá 

1 encontro semanal, totalizando 12 encontros (3 meses). Todo  mês iniciarão turmas  

novas.  

 

Organização e Temas para as Sessões “On line” 

 

Sessão 1 Perfil de Personalidade (tubarão, águia, gato ou lobo), 

conhecendo seus pontos fortes e pontos de melhorias; 

Sessão 2 Entender o seu Sistema Representacional 

Sessão 3 O Autofeedback (para o aluno se perceber) 

Sessão 4 Roda da Vida (o aluno vai poder alinhar todos os pilares da sua 

vida) 

Sessão 5 Roda das Competências (quais eu tenho e quais eu preciso 

desenvolver) 

Sessão 6 Linguagem do Amor (teste para compreender o jeito que 

impactamos nas relações e a relação com múltiplas linguagens) 

Sessão 7 Feedback Projetivo 360’ 

Sessão 8 Significados e Valores 

Sessão 9 Meu Propósito, Minha Missão e Minha Visão 
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Sessão 10 Matriz da Gestão de Mudanças  

Sessão 11 Roda da Abundância e Roda da Prosperidade 

Sessão 12 Definir Metas,  Rotas e Ação, Perdas e Ganhos (5w2h) 

 

f) Institucionalização, a partir de 2019, do setor de GESTÃO DA PERMANÊNCIA 

(que vai muito além da retenção do aluno), com concentração na Metodologia Disney de 

atender, relacionar-se e encantar. 

 

Entendendo que é possível transformar sonhos em planos, vivendo desafios 

diários; e também que o trabalho é parte do que somos e, por isso, deve ser uma fonte de 

energia, felicidade e sucesso, as ações articuladas propostas, incentivarão os 

participantes da Comunidade Acadêmica CENSUPEG a revolucionar e impulsionar suas 

carreiras, seja sendo um profissional de carreira ou um empreendedor.  

 

 

4.10. Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos  

 

As políticas institucionais e ações de estímulo possibilitam apoio financeiro ou 

logístico para a organização e participação em eventos na IES e de âmbito local, nacional 

ou internacional, e apoio à produção acadêmica discente e à sua publicação em encontros 

e periódicos nacionais e internacionais estão previstas através das seguintes propostas: 

 

AÇÕES 2017 2018 2019 2020 2021 

Incluir no orçamento anual da IES de recursos 

para participação dos discentes, 

acompanhados dos docentes em eventos 

científicos com foco na área de atuação sejam 

encontros e/ou periódicos nacionais ou 

internacionais (já consta explicitado em 

Sustentabilidade Financeira) 

 X X X X 

Implantação da semana acadêmica 

Interdisciplinar virtual para a exposições das 

produções científicas, didático pedagógicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais com apoio de 

recursos físicos e virtuais para as produções, e 

  X X X 
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podendo ocorrer encontros presencias na sede 

e nos Polos. 

Criar o programa de reconhecimento às ações 

inovadoras que promovem melhorias na 

qualidade de vida da comunidade local, 

fomentando o empreendedorismo social. 

  X X X 

Promover a participação dos discentes nos 

diretórios acadêmicos de maneira que 

construam suas representações nos espaços 

sociais da comunidade (sede ou polo) atuando 

ativamente no desenvolvimento social nos 

Conselhos comunitários e ONGs sociais. 

  X X X 

Reunir as produções acadêmicas dos discentes 

advindas do nosso PIPA (Projeto Inovador 

Profissional de  Aprendizagem) para divulgação 

em  encontros nacionais e internacionais, com 

apoio logístico e financeiro da Faculdade,  

conforme  explicitado no orçamento, no item 

despesas indiretas.  

  X X X 

 

 

5- EIXO 4- POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

5.1. Políticas de capacitação e formação continuada para docentes, corpo técnico-

administrativo e tutores presenciais e a distância com práticas regulamentadas 

 

A política de qualificação tem por objetivo promover a melhoria da qualidade das 

funções de ensino, pesquisa e extensão da FACULDADE CENSUPEG, por meio de 

cursos de pós-graduação e de formação continuada e atualização profissional, 

oportunizando a todos os profissionais da comunidade acadêmica condições de 

aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos, 

profissionais, culturais e também de conhecimentos para o seu desenvolvimento 

profissional.  

A Faculdade oferecerá aos seus profissionais outros incentivos, além dos previstos 

no Plano de Carreira. Abaixo segue um exemplo de que há políticas devidamente 

regulamentadas no RH da Instituição: 
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Para formação acadêmica em outras instituições (externo): 

 

TEMPO DE 

INSTITUIÇÃO 

GRADUAÇÃO 

TETO DE 

REEMBOLSO 

ESPECIALIZAÇÃO 

TETO DE 

REEMBOLSO 

MESTRADO E 

DOUTORADO* 

TETO DE 

REEMBOLSO 

De 12 a 18 meses R$ 250,00 R$350,00 R$ 500,00 

Acima de 19 meses R$ 250,00 R$350,00 R$ 500,00 

* Para Mestrado e Doutorado, o docente também terá dispensa de 30% da sua carga horária de 

trabalhar para poder estudar.  

 

Em função de o Grupo Educacional CENSUPEG ser referência na área de 

Neuroeducação (curso de Especialização em Neuropsicopedagogia no país), todo 

profissional CENSUPEG terá direito de cursar esta Pós-Graduação seja na sede das 

mantidas, seja nos  Polos  ou em  qualquer uma das mais de 50 cidades em que estamos 

presentes, com 100% de gratuidade neste curso, independente da data que começou a 

trabalhar na Instituição. 

Especificamente para conhecimentos científicos, tecnológicos, profissionais, 

culturais e também de conhecimentos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, 

segue parte do registro que se encontra na íntegra dentro da Política completa no RH da 

Instituição: 

PERCENTUAL TIPO DE SOLICITAÇÃO DESTINO DA FORMAÇÃO 

100% Quando solicitado pela IES 

Coaching corporativo, destinado ao 

desenvolvimento pessoal do (a) 

funcionário (a), mediante PDI 

(Plano de Desenvolvimento 

Individual) construído pelo (a) 

gestor (a) imediato (a). 

100% Quando solicitado pela IES 

Participação em treinamentos e/ou 

eventos científicos, técnicos, 

congressos e afins. 

50% 
Quando solicitado pelo (a) 

funcionário (a) 

Participação em treinamentos e/ou 

eventos científicos, técnicos, 

congressos e afins. 

R$300,00 
Para 3 (três) funcionários a 

cada mês 

Participação em eventos artísticos, 

culturais ou em cursos de 
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desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

 

Observação: A Prática regulamentada na íntegra de todos esses processos se encontra 

em política própria no RH da Instituição.  

 

5.2. Processos de gestão institucional  

 

A Faculdade CENSUPEG prevê uma política de gestão profissional, participativa, 

democrática voltada à conduta ética e moral. A regulamentação quanto à função e 

funcionamento da gestão acadêmica e administrativa, do organograma e dos órgãos 

deliberativos, encontram-se destacados no Regimento da Faculdade, aprovado quando 

da criação desta Faculdade em ato próprio e será implementado a partir do 

credenciamento desta IES. 

Os processos de gestão institucional previstos consideram a autonomia e a 

representatividade dos órgãos gestores e colegiados e a participação de docentes, 

técnicos, discentes e da sociedade civil organizada e dos tutores, regulamentam o 

mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e preveem a sistematização 

e divulgação das decisões colegiadas, assim como a apropriação pela comunidade 

interna. 

Em seu capitulo I, artº 3, o Regimento da Faculdade trata da organização dos 

órgãos normativos e executivos: 

Art. 3º São órgãos da Faculdade: 

I. Conselho Superior (CONSUP); 

II. Diretoria; 

III. Comissão Própria de Avaliação; 

IV. Colegiado de Curso; 

V. Núcleo Docente Estruturante do Curso; 

VI. Coordenadoria de Curso. 

 

5.2.1- Órgãos superiores de gestão 

 

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

constituído pelos seguintes membros: 

I. Diretor Geral, seu presidente nato; 

II. Diretor de Graduação; 
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III. Diretor Administrativo e Financeiro; 

IV. Diretor de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa; 

V. Coordenadores de Curso; 

VI. Um representante do corpo docente por tipo de curso (bacharelado, 

licenciatura, tecnólogos e sequenciais); 

VII. Um representante do corpo discente por tipo de curso (bacharelado, 

licenciatura, tecnólogos e sequenciais); e 

VIII. Um representante da Mantenedora, por ela indicado. 

Compete ao Conselho Superior: 

I. deliberar sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade, nele contido os seguintes objetivos; 

II.  regulamentar o funcionamento dos cursos sequenciais por campo de saber, de 

graduação, de pós-graduação e de extensão, obedecida a legislação educacional; 

III. deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos sequenciais por 

campo de saber, de graduação, de pós-graduação de extensão e programas de educação 

superior, atendida a legislação vigente; 

IV.  fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

curriculares nacionais, fixadas pelo MEC; 

V. regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos de 

conclusão de cursos, atividades complementares e iniciação científica, de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais; 

VI. deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica 

da Faculdade e de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

VII. disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação e em outros cursos; 

VIII. fixar normas complementares a este 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 com exercícios 

domiciliares, dependência e adaptação, além de normas e procedimentos para o ensino 

de graduação e pós-graduação, pesquisa e a extensão, obedecida a legislação 

educacional e correlata; 

IX.  elaborar e reformar este Regimento, em consonância com as normas gerais 

atinentes; 

X.  regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade; 
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XI. aprovar o aumento ou redução da abrangência geográfica dos polos de apoio 

presencial, mediante autorização do órgão competente do Ministério da Educação; 

XII. emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe 

forem submetidos pelo Diretor Geral; 

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

XIV. decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos; 

XV. deliberar sobre o relatório anual da Diretoria; 

XVI. deliberar sobre os relatórios de autoavaliação institucional emitidos pela 

Comissão Própria de Avaliação; 

XVII. aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades da Faculdade; 

XVIII. decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e 

XIX. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste 

Regimento e demais normas aplicáveis. 

 

O CONSUP reúne-se, ordinariamente, duas vezes em cada semestre, e, 

extraordinariamente, quando convocados pelo Diretor Geral ou a requerimento de dois 

terços dos respectivos membros, com pauta definida. 

 

A Diretoria, outro órgão de gestão, integrada pelo Diretor Geral, pelo Diretor de 

Graduação, Diretor de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa e pelo Diretor Administrativo 

e Financeiro, é o órgão executivo superior de planejamento e gestão de todas as 

atividades da Faculdade. 

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

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

pelo Diretor de Graduação. 

 

5.2.2. Órgãos Colegiados 

 

Em seu artigo 11, o regimento trata do colegiado de curso: 

 

Art. 11. O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

I. o Coordenador do Curso, que o preside; 

II.  do corpo docente atuante no curso, 

III. um representante do corpo discente, escolhido dentre os representantes de 

turma, com mandato de um ano, com direito à recondução. 



 
 
 
 

124  

 

IV.  um representante do corpo técnico-administrativo do curso e indicado pelo 

Coordenador do Curso, com mandato de um ano, com direito à recondução. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

I. deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas na modalidade 

a distância; 

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

forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

IV. opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

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

Coordenador; 

VI. acompanhar o desenvolvimento das atividades docentes, tutores e alunos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

VII. promover a avaliação periódica do curso; e 

VIII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

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 seu currículo, pelos alunos nele matriculados, e pelo pessoal técnico-

administrativo nele lotado. É integrado pelo Colegiado de Curso, para as funções 

deliberativas e normativas e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas. 

Outro órgão colegiado é o NDE, tratado no artigo 13 do regimento: 

Art. 13. O Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE) é formado por cinco 

professores, sendo todos em regime parcial ou integral, dos quais ao menos um será em 

tempo integral. A titulação exigida para participação neste é a pós-graduação stricto sensu. 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante do Curso: 

IX. elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

X. elaborar ou aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas; 

XI. elaborar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, em conjunto com 

o Coordenador; 

XII. analisar as provas elaboradas pelo corpo docente para avaliação do processo 

ensino-aprendizagem; 

XIII. analisar e avaliar os conteúdos propostos, bem como a metodologia utilizada 

para a modalidade a distância; e 
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XIV. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

5.2.3. Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

 

Os principais órgãos de apoio da Faculdade CENSUPEG são: Polos de apoio 

presencial, Secretaria Acadêmica; Biblioteca; Departamento Financeiro e Ouvidoria, todos 

com foco no atendimento discente. Além destes, há órgãos administrativos 

complementares com o foco no suporte aos processos necessários para o 

desenvolvimento da organização, tais como, manutenção, tecnologia da informação, 

compras, entre outros. 

Os Órgãos de Apoio podem ser criados, modificados ou extintos, por iniciativa da 

Diretoria. Eles têm coordenação própria, vinculação definida e obedecem a regulamentos 

aprovados pelo Conselho Superior.  

 

META E AÇÕES REFERENTES AOS PROCESSOS DE GESTÃO INSTITUCIONAL  

META AÇÕES 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

Considerar a autonomia 

e a representatividade 

dos órgãos gestores e 

colegiados e a 

participação de 

docentes, técnicos, 

discentes e da 

sociedade civil 

organizada e dos 

tutores, regulamentam o 

mandato dos membros 

que compõem os órgãos 

colegiados e preveem a 

sistematização e 

divulgação das decisões 

colegiadas, assim como 

Criação dos órgãos 

gestores e colegiados, 

com mandatos 

devidamente 

regulamentados, 

contendo a participação 

docentes, tutores, 

técnicos, sociedade civil 

organizada e discentes 

(estes passarão a 

compor  os órgãos 

assim que as aulas 

começarem 

efetivamente, após 

publicação de portaria 

para funcionamento da 

IES). 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

A sistematização e      
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a apropriação pela 

comunidade interna. 

 

divulgação das 

decisões colegiadas, 

bem como a 

apropriação da 

comunidade interna 

ocorrerão da seguinte 

forma:  

- Portal Web Gestores; 

- Portal Web Executivos 

de Polos; 

- Portal Web Docentes 

e Tutores; 

- Portal Web Discentes; 

- E-mails corporativos; 

- Site institucional; 

- Espaços Públicos da 

Faculdade e dos Polos, 

através de murais; 

- No jornal da 

Instituição: CENSUPEG 

NEWS 

- APP DIGITAL 

CENSUPEG 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

5.3. Sistema de Controle e Distribuição do Material Didático 

 

Os materiais didáticos utilizados nos cursos da Faculdade CENSUPEG estão 

disponíveis no Ambiente de Aprendizagem Virtual e forma elaborados conforme a 

demanda de cada curso com a ação permanente da equipe técnica multidisciplinar 

formada por profissionais da Faculdade e da parceira SAGAH através de contrato de 

prestação de serviços.  

As Unidades de Aprendizagem SAGAH são, também, objetos de aprendizagem 

que permitem a construção de disciplinas personalizadas. Elas foram construídas para 

trazer significado à aprendizagem do aluno, a partir de situações vivenciais.  
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O material didático está de acordo com a proposta pedagógica de cada curso e 

com as políticas de ensino da IES, por isso as Unidades de Aprendizagem são compostas 

por diferentes mídias que possibilitam a acessibilidade comunicacional através dos 

seguintes recursos: 

Apresentação: contém uma breve introdução e os objetivos de aprendizagem.  

Desafio: é uma atividade problematizada que propõe uma reflexão do aluno sobre 

um problema que ele enfrentar á no dia a dia da profissão. O desafio também pode ser 

formulado com o uso de dados, gráficos, imagens, enfim, recursos que exigem do aluno, 

além de conhecimento técnico, habilidade de interpretação.  

Infográfico: é uma síntese gráfica de algum ponto dos conhecimentos tratados na 

UA. É um recorte visual do tema.  

Conteúdo do Livro: é a base conceitual. Ele pode estar apresentado de duas 

formas: trecho de uma obra publicada ou conteúdo autoral. 

Dica do Professor: é gravada pelo próprio professor e tem o intuito de trazer para 

o aluno um olhar diferente sobre o conteúdo.  

Exercícios: são questões de auto estudo, em formato de múltipla escolha, que 

avaliam se o aluno conseguiu atingir as competências propostas nos objetivos de 

aprendizagem.  

Na Prática: é o item da unidade que contextualiza teoria e prática, trazendo 

significado para a aprendizagem do aluno. É uma aplicação do conteúdo apresentado, 

como um case, um exemplo, algo ilustrado que possa apresentar ao aluno de que forma 

ele utilizará os conhecimentos no momento em que estiver atuando como profissional. 

Saiba+:É o item que traz o material complementar das Unidades de Aprendizagem. 

Pode apresentar indicações de artigos científicos, vídeos do Youtube, portais, sites e obras 

publicadas.  

Acessibilidade: Todas as unidades de aprendizagem SAGAH são acessíveis para 

pessoas com deficiência. Para os alunos com deficiência auditiva, a SAGAH disponibiliza 

um plug-in que traduz o conteúdo da unidade para Libras. Além disso, todos os vídeos 

possuem legendas. Para atender alunos com deficiência visual, a SAGAH disponibiliza 

uma Unidade de aprendizagem adaptada para leitura através de softwares. Todo o 

conteúdo é organizado de acordo com a Cartilha de Acessibilidade na Web -W3C Brasil, 

para permitir a navegação através do teclado. 

Os vídeos podem ser colocados em modo apresentação de tela cheia e as 

legendas complementam os conceitos abordados na fala do professor. A questão da 

acessibilidade é evidenciada no formato de disponibilização do material didático ao aluno 

dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, que pode ser feito em diferentes mídias caso 
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o aluno tenha essa necessidade ou apresentado na linguagem escrita no modo online ou 

impressa no modo off-line. 

Os materiais didáticos disponíveis no AVA passam por atualização constante, 

através do núcleo chamado ‘Melhoria Contínua’ Para a produção do material existe um 

processo de produção estabelecido conforme infográfico abaixo:  

 

Esse processo de produção acontece num cronograma quadrimestral quando iniciamos 

um processo de produção de novas Unidades. Conforme o cronograma abaixo: 

 

Quanto a solicitação de novos conteúdos temos na página inicial do catálogo da 

SAGAH um botão chamado “Sugerir conteúdo” acessando este item o professor e o 

coordenador de curso tem a possibilidade de solicitar a produção de novos conteúdos. 

Geralmente em 48hora recebemos o retorno quanto a produção ou previsão de produção 

da solicitação realizada. 

Sobre demandas mais rápidas e pontuais dentro da UA existe a possibilidade da 

solicitação de ajustes. Acessando qualquer unidade de aprendizagem, tem disponível na 

parte superior direita um botão chamado “Solicitar ajustes na UA” clicando neste item é 

possível realizar a solicitação e dentro de até 72h um retorno é encaminhado. 

Para atender esse processo de produção de material e autoral pelo corpo docente 
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da IES existe uma equipe multidisciplinar que garante a qualidade e o controle desse 

processo.: 

Gerente de produção - (1 funcionário): Responsável por todo gerenciamento da 

equipe que desenvolve os conteúdos, controle de prazos, controle de qualidade, 

prospecção de professores, entre outros. 

Analista de projetos - (4 funcionários): Responsável por fazer a análise de projetos, 

análise de riscos das entregas evidenciando as disciplinas que estão mais propensas a 

atrasos. Também articula todo processo produtivo juntamente com equipe de produção. 

Analista de prospecção – (3 funcionários): Responsável por prospectar equipe de 

professores que desenvolve os conteúdos. 

Designer Instrucional – (30 funcionários): Responsável por fazer todo 

processamento pedagógico e análise da metodologia. 

Designer Gráfico/ Webdesigner – (45 funcionários): Responsável pela criação de 

peças gráficas dos objetos educacionais, programação e diagramação dos conteúdos. 

Controle de Qualidade – (6 funcionários): Responsável por fazer o controle de 

qualidade de todos os conteúdos realizados. 

Coordenadores de área – (4 funcionários): Responsável por analisar tecnicamente 

a qualidade dos conteúdos produzidos. 

Revisores técnicos – (75 funcionários): Responsável por revisar todos conteúdos 

desenvolvidos pelos professores e sugerir alterações quando necessário. 

Revisor gramatical – (40 funcionários): Responsável por revisar gramaticalmente 

todos objetos educacionais produzidos. 

Editores – (10 funcionários): Responsável por todo acompanhamento e produção 

do material impresso, quando necessário. 

Editorador – (10 funcionários): Responsável por fazer a editoração de todos 

conteúdos impressos 

Revisor Bibliográfico – (10 funcionários): Responsável por revisar a bibliografia de 

todos os conteúdos produzidos. 

Professores Conteudistas – (300 funcionários): Responsável pela produção do 

conteúdo 

As provas presenciais também são produzidas pela SAGAH e elaboradas no 

padrão de questões ENADE. Após a criação do cronograma, os coordenadores fazem a 

escolha da matriz de conteúdos e a validação. Cada unidade (polo) integrante da IES terá 

uma senha de acesso ao sistema de produção de provas que utilizará para impressão da 

prova bem como as listagens e cartões necessários para a sua aplicação.  

A IES irá disponibilizar acesso a Biblioteca Virtual no portal do aluno através da 
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parceria com A Minha Biblioteca que oferece aproximadamente 8.000 e-books, formado 

pelas quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Grupo A, Grupo Gen-Atlas, 

Manole e Saraiva.  

Essas editoras se uniram para oferecer às Instituições de Ensino Superior uma 

plataforma prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico científico de qualidade 

pela internet (computação nas nuvens). Através da plataforma Minha Biblioteca, 

estudantes terão acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais 

publicações de diversas áreas de especialização: direito, ciências sociais aplicadas, 

saúde, entre outras.  

Para tanto, podemos evidenciar que o controle e logística de todo o nosso material 

acontecerá no formato online, indo também ao encontro de nossos valores que é a 

Sustentabilidade, viabilizando a sua distribuição em tempo real. Como a IES trabalhará 

com conteúdo externos cadastrado em seu AVA, as atualizações acontecerão de forma 

automática ou através de solicitação no campo de ajustes presente em cada unidade de 

aprendizagem, bem como todo o acervo constituinte da biblioteca online e será atualizado 

a cada versão disponibilizada pelo sistema.  

 

METAS E AÇÕES REFERENTES A DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

METAS AÇÕES 2017 2018 2019 2020 2021 

 
 
 
 
Garantir a 
qualidade 
do 
material 
didático 
no 
Ambiente 
Virtual 
para 
assegurar 
a 
excelência 
no ensino. 

Ampliar a equipe multidisciplinar 
(Nome da equipe: MULTIPEG) 
responsável por acompanhar a 
criação e disponibilização do material 
didático.  

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Implementar uma rede de apoio ao 
professor para dar suporte em 
possíveis necessidades de ajustes ou 
formatação do material. 

 
 
 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Avaliar a satisfação dos usuários do 
AVA e da SAGAH verificando se os 
mecanismos garantem o 
gerenciamento do conteúdo e de suas 
atualizações em tempo ágil. 

 
 

x  
x 

 
x 

 
x 

Fomentar o vínculo da equipe 
multidisciplinar e a empresa produtora 
de conteúdo para alinhar padrões 
institucionais. 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Avaliar o sucesso da utilização da 
ferramenta de prova online com os 
parceiros em cada polo EaD e 
promover melhorias a partir da 
experiência dos usuários com plano 
de ação específico para gestão da 
provas. 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 
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Instituir o acesso a Minha Biblioteca 
para todos os colaboradores e 
discentes da instituição.  

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Acompanhar as atualizações dos 
títulos acadêmicos na biblioteca virtual 
e fazer a comunicação para todos os 
segmentos aa IES através das 
ferramentas do AVA. 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Importante destacar que a Faculdade CENSUPEG trabalha com o professor 

contratado via CLT em parceria com o professor contratado da empresa Sagah (conforme 

previsto em nova lei trabalhista), porém, em ambos os casos há uma produção de 

material autoral por estes corpos docentes conforme bem detalhado neste item 5.3 

deste PDI.  

 

5.4. Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional:  

 

A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO FIDELIS LTDA 

tem como objetivo cumprir com previsão orçamentária do Grupo CENSUPEG, afim de 

garantir a captação de recursos, distribuição dos créditos, investimentos em ensino e 

extensão conforme previsto no PDI. Todo o planejamento é estruturado em metas claras, 

estruturadas com ações especificas visando atender todas as demandas do PDI. Estrutura 

essa que listamos abaixo: 

Meta AÇÕES 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

Alinhamento dos 

objetivos do 

Planejamento 

Estratégico (BSC) ao 

PDI, tornando único e 

chamado de 

Planejamento 

Institucional. 

 

 

Reuniões mensais com 

equipe gestora para 

controle orçamentário e 

acompanhamento de 

metas. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Planejamento anual 

viabilizando investimentos 

em ensino, capacitação e 

extensão. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Investimento em sistema 

de BackOffice para 

otimizar e agilizar 

processos, mantendo um 

quadro de funcionários 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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A MANTENEDORA é uma empresa que desde agosto de 2014 passou a fazer 

parte dos empreendimentos do GRUPO CENSUPEG, que dispõe de recursos e dão 

aporte financeiros para a Faculdade CENSUPEG que agora está credenciando mais uma 

nova mantida na cidade de Joinville/SC. Este GRUPO atua na área de formação de 

pessoas há mais de 11 anos e está consolidado no mercado, possibilitando segurança 

nos investimentos necessários para o desenvolvimento contínuo dos projetos da 

FACULDADE CENSUPEG. A IES também apresenta um plano de desenvolvimento 

econômico sustentável e que projeta sua autonomia financeira e sustentável para os 

próximos 5 anos através dos recursos vindos dos alunos nos cursos de Graduação e Pós-

graduação lato sensu, que, juntos, somam quase 8.000 alunos ativos e pertencem ao 

mesmo Grupo Mantenedor.  A ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de 

recursos com a proposição de estudos para monitoramento e acompanhamento da 

distribuição de créditos, com metas objetivas e mensuráveis (quadro abaixo 

detalhado) estão devidamente demonstradas passo a passo no PDI. A seguir 

demonstramos a capacidade e sustentabilidade financeira da Faculdade CENSUPEG que 

mostra as respectivas dotações e rubricas bem definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

enxuto e eficiente. 

Publicação mensal do 

resultado da coleta dos 

indicadores do Balanced 

Scorecard para equipe 

gestora 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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5.5. Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 

 

Esta instituição, além da administração educacional, implementa preceitos da 

Governança Corporativa, outrossim, tem um Planejamento Estratégico muito bem 

estabelecido, estruturado por meio da metodologia BSC (Balanced Scord Card). Os 

planejamentos das rubricas financeiras são documentados conforme a estrutura 

estabelecida pela mantenedora e considerando que estas rubricas são definidas a partir 

das exigências financeiras de uma organização de ensino. A partir das definições das 

metas do PDI, deste Plano de Gestão e dos ciclos avaliativos semestrais com a CPA e o 

CONSUP a mantida aponta para o Conselho da Mantenedora quais os investimentos 

necessários para atingir os objetivos e quais as projeções de receitas para este projeto. A 

partir da projeção semestral e com fechamento do orçamento, anualmente, a IES mantém 

a estabilidade financeira que é aprovada pela Mantenedora. No PDI da Instituição é 

possível verificar que a organização orçamentária considera as análises de avaliação 

interna, fruto da compilação advindas dos colegiados e demais órgãos internos, de forma 

especial as instâncias gestoras para a tomada de decisões internas. 
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Meta Ações 2017 2018 2019 2020 2021 

Considerar as futuras 

análises do relatório de 

avaliação interna e 

prever  ciência, 

participação e 

acompanhamento das 

instâncias gestoras e 

acadêmicas (estas, 

capacitadas para a 

gestão de recursos), 

possibilitando a tomada 

de decisões internas 

Garantir o alinhamento 

do planejamento 

estratégico (BSC), que 

se encontra anexo 

neste documento, com 

o Plano de 

desenvolvimento 

institucional. 

X X X X X 

Capacitação, já 

concluída, para as 

instâncias gestoras e 

acadêmicas para a 

gestão de recursos, 

possibilitando tomada 

de decisões internas.  

Obs.: todos 

receberam certificado 

de horas de curso pela 

capacitação. 

 X X X X 

Capacitação continuada 

dos gestores e 

coordenadores de 

cursos para gestão de 

recursos, através da 

realização de formação  

com um encontro 

bimestral, mediada pelo 

Presidente do Conselho 

Superior da Instituição 

  X X X 

Reuniões ordinárias 

para tomada de 

decisões internas na 

gestão de recursos com 

os gestores e 

coordenadores de 

 X X X X 
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curso, também mediado 

pelo Presidente do 

Conselho Superior da 

Instituição 

Acompanhamento das 

reuniões de CPA, 

alinhando ambos 

objetivos e metas, de 

acordo com o 

calendário definido pela 

CPA, no ano.  

 X X X X 

Acompanhamento das 

reuniões do CONSUP, 

alinhando objetivos e 

metas 

 X X X X 

Divulgação dos 

resultados do 

planejamento 

estratégico através de 

ferramenta de BI; o já 

contratado BA2EDU: 

uma plataforma de 

software que compõe o 

BA2Edu contempla um 

ferramental de gestão 

analítica, proativa e 

preditiva, podendo ser 

acessada de qualquer 

lugar, a qualquer tempo e 

utilizando qualquer 

dispositivo. 

  X X X 

 

 

6. EIXO 5- INFRAESTRUTURA  
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6.1- Instalações Administrativas – SAESHIA 

 

As instalações administrativas atendem às necessidades institucionais, 

considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, plano de avaliação 

periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial e a proposição de 

recursos tecnológicos diferenciados. 

Diante do exposto e da importância do Projeto de Educação a distância para a IES 

e para as regiões do polo, a Mantenedora vem desde o ano de 2017 desenvolvendo seu 

planejamento estratégico como forma de planejar, definir metas e estratégias, analisar, 

avaliar e por fim atingir seu grande objetivo que é prestar serviços de qualidade com um 

atendimento eficiente e eficaz. Em decorrência deste planejamento, um dos objetivos 

estratégicos da Mantenedora é implantar o CSC (Centro de Soluções Compartilhadas), 

como uma forma de aumentar a confiança e a consistência das informações; melhorar o 

nível de qualidade do serviço e criar uma plataforma para o crescimento e a mudança. 

A nova Mantida, Faculdade CENSUPEG Joinville, fará parte deste projeto do CSC, 

onde a equipe administrativa e a estrutura física para comportar as pessoas estarão 

organizadas em um espaço de 272,33m2, o que comporta até 70 pessoas. Este espaço 

está organizado na sede. 

Neste espaço administrativo, está estruturado o atendimento aos alunos do ensino 

a Distância: é o espaço onde ficarão os tutores EADs (tutor on line) organizados com toda 

a estrutura tecnológica (computador e telefone) para atender os alunos dos polos (20 

polos). No espaço denominado como Saeshia, junto ao CSC (Centro de Soluções 

Compartilhadas) também está localizado o espaço de trabalho de Coordenação 

diretamente envolvida com as ações do EAD: 

• Espaço da Coordenação Geral do EAD equipada com computador tipo 

notebook, climatizada e com acesso a impressora e linha telefônica; 

• Espaço Integrado das Coordenações de Infraestrutura, do AVA e de 

Tecnologia equipada com computador tipo notebook para cada coordenador, climatizada 

e com acesso a impressora; 

• A coordenação de Tutoria (Central de Relacionamento Acadêmico) que 

também tem a sua disposição um computador desktop com acesso amplo a o AVA, 

impressora e linha telefônica. 

Importante reforçar que todas as pessoas que trabalharão neste espaço de 

atendimento administrativo, terão à disposição recursos tecnológicos diferenciados, 

como: web can, fone, acesso a aplicativos e ambientes virtuais, wi-fi (access points 
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modernos), para garantir a integração com a equipe interna e externa dos polos, bem como 

o atendimento rápido e eficaz ao discente. 

A descrição das dependências completas desta IES se encontra em anexo a este 

documento, bem como o plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial.  

É necessário ressaltar também a inovação no espaço denominado SAESHIA 

(acróstico contemplando os valores da Instituição), que é uma estrutura administrativa 

diferenciada, um lugar arrojado, amplo, harmonioso e muito, muito moderno, além de dois 

murais em que todos podem se expressar criativamente.  

 

6.2 Salas de Aula 

 
As salas de aula atendem às necessidades institucionais, considerando a sua 

adequação às atividades, a acessibilidade, plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial, e a proposição de recursos tecnológicos 

diferenciados. Projeção de expansão e utilização de salas de aula para Unidade Sede, 

que também será um Polo. Aqui apresentaremos uma projeção porque entendemos que 

a entrada de alunos será gradativa anos após ano: 

2019: - Sala de aula/multiuso denominada Sala TRUST (Confiar), disponibilizada 

para os alunos terem um encontro semanal com o professor-tutor. É um espaço colorido, 

amplo, com excelente acústica, carpete, com recursos de multimídia, quatro projeções de 

mídia ao mesmo tempo, quadros brancos em todas as paredes da sala, cadeiras 

estofadas, no conceito de sala de aula invertida, além de as mesas terem uma mobilidade 

diferenciada para a formação de grupos de trabalho. 

Para o ano de 2020 – Também serão salas de aula/multiuso Skill e Synapse: 

disponibilizadas para os alunos terem um encontro semanal com o professor-tutor. É um 

espaço colorido, amplo, com excelente acústica, carpete, com recursos de multimídia, 

quatro projeções de mídia ao mesmo tempo, quadros brancos em todas as paredes da 

sala, cadeiras estofadas, no conceito de sala de aula invertida, além de as mesas terem 

uma mobilidade diferenciada para a formação de grupos de trabalho. 

2021 – Serão salas de aula/multiuso Brain e Action: disponibilizadas para os alunos 

terem um encontro semanal com o professor-tutor. É um espaço colorido, amplo, com 

excelente acústica, carpete, com recursos de multimídia, quatro projeções de mídia ao 

mesmo tempo, quadros brancos em todas as paredes da sala, cadeiras estofadas, no 

conceito de sala de aula invertida, além de as mesas terem uma mobilidade diferenciada 

para a formação de grupos de trabalho. 
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É importante ressaltar que, para esta mantida, foi solicitado o Credenciamento para 

uma Faculdade EAD, portanto, não há necessidade de um número expressivo de salas de 

aulas, por exemplo. 

 

6.3. Auditório 

 

Para reunião de grupo e atividades acadêmicas de caráter solene, a CENSUPEG 

tem a sua disposição um mini auditório com capacidade para 170 pessoas equipado com 

projetor multimídia e aparelhagem de som compatível com o tamanho do ambiente; como 

também sala especial de áudio e videoconferência para atender as necessidades com 

uso de recursos tecnológicos. 

 

 

6.4. Sala de professores e/ou tutores 

 

A sala de professores atende às necessidades institucionais, considerando a sua 

adequação às atividades, a acessibilidade, plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial, e a proposição de recursos tecnológicos 

diferenciados. 

Para atender ao disposto a IES disponibiliza aos professores e tutores um espaço 

de 40,49m2, equipado com mesa coletiva, espaço individual de trabalho com computador 

e acesso à internet, carpete, sofá e com recursos tecnológicos diferenciados: 

equipamentos de multimídia moderno para reuniões e/ou para uso de web 

conferência e TV com plataforma STREAM NETFLIX, com alta qualidade de sinal de 

internet e impressora multifuncional. Além de um espaço reservado com mesa e cadeiras 

para conversas individuais e coletivas entre os colegas docentes.  Ambiente climatizado, 

com boa iluminação e muito aconchegante.  

 

 

6.5. Espaço para atendimento aos discentes 

 

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades 

institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, plano de 

avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, e a 

possibilidade de implementação de variadas formas de atendimento. São eles: 
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- Sala de Multiuso denominada Sala TRUST (Confiar), disponibilizada para os 

alunos terem um encontro semanal com o professor-tutor. É um espaço colorido, amplo, 

com excelente acústica, carpete, com recursos de multimídia, quatro projeções de mídia 

ao mesmo tempo, quadros brancos em todas as paredes da sala, cadeiras estofadas, no 

conceito de sala de aula invertida, além de as mesas terem uma mobilidade diferenciada 

para a formação de grupos de trabalho. 

- Recepção moderna para os alunos serem acolhidos em suas necessidades de 

secretaria acadêmica ou financeiro. 

- Espaço NANPp (Núcleo de Apoio Neuropsicopedagógico), um lugar de acolhida 

para os alunos que tem dificuldade de aprendizagem, deficiência ou alguma outra 

necessidade especial. 

- Há várias pequenas salas espalhadas pela Faculdade para que o aluno possa 

ser atendido por algum técnico-administrativo, professor, tutor ou outro colaborador da 

Instituição. 

- O aluno (ou grupo de alunos) também podem solicitar o agendamento para 

utilizarem o auditório, caso queiram assistir/participar de alguma web conferência.  

- Também é disponibilizado aos discentes um espaço de convivência e lazer, 

equipado com mesas, bancos, pufs, acesso à internet via wi-fi, mural de avisos e 

informações da IES, e dos cursos, bebedouro e acesso à cafeteria com guichês de 

autoatendimento, um ambiente inovador e harmonioso. 

 

 

6.6. Espaços de convivência e de alimentação 

 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 

institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, o plano de 

avaliação periódica dos espaços, a dimensão necessária para integração entre os 

membros da comunidade acadêmica e a previsão de serviços variados e adequados. 

Para isso, a Faculdade CENSUPEG disponibiliza um espaço de 84,4m2, 

denominado de cafeteria, um espaço amplo para atender aos discentes. Também é 

disponibilizado aos discentes um espaço de convivência e lazer, equipado com mesas, 

bancos, pufs, acesso à internet via wi-fi, mural de avisos e informações da IES, e dos 

cursos, bebedouro e acesso à cafeteria com guichês de autoatendimento; este é um 

espaço de 179,70m2. Um ambiente diferenciado, muito acolhedor e pensado com muito 

apreço para que os alunos gostem de estar na Faculdade.  
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6.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 

 

Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas atendem as 

necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades, a 

acessibilidade, as normas de segurança, o plano de avaliação periódica dos espaços e de 

gerenciamento da manutenção patrimonial, e a existência de recursos tecnológicos 

diferenciados. 

Para este credenciamento, com a autorização de 5 cursos nas áreas de gestão e 

exatas (Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Administração e Ciências 

Contábeis, Tecnólogos em Gestão Financeira e Análise e Desenvolvimento de Sistemas), 

a Faculdade CENSUPEG tanto em sua sede como em seus polos de apoio presencial, 

possui a estrutura física e tecnológica para um laboratório equipado com computadores 

desktops e/ou notebooks, organizados em um espaço físico específico para atender as 

necessidades didático-pedagógicas dos projetos pedagógicos dos cursos, em especial o 

curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que necessita de práticas. 

 

ESPAÇO DESCRIÇÃO QTIDADE  

Laboratório 

de 

Informática- 

Sede para 

Práticas 

Didáticas 

com recursos 

tecnológicos 

diferenciados 

Sala ou espaço para atender os discentes dos cursos, 

principalmente para o curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. Laboratório equipado 

com microcomputadores com processador core i3, 4GB 

de memória RAM, 500GB de HD e sistema operacional 

Microsoft Windows Todos os computadores possuem 

instalados os programas DEV C++, Visual Studio, 

pacote office, sql server express, PHP, notepad++ e 

outros programas utilizados no curso juntamente com o 

software de acessibilidade DOSVOX para deficientes 

visuais e internet cabeada de 10MB. 

25 

equipamentos 

Laboratório 

de 

Informática- 

Polos para 

Práticas 

Didáticas 

com recursos 

Sala ou espaço para atender os discentes dos cursos, 

principalmente para o curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. Laboratório equipado 

com microcomputadores com processador core i3, 4GB 

de memória RAM, 500GB de HD e sistema operacional 

Microsoft Windows Todos os computadores possuem 

instalados os programas DEV C++, Visual Studio, 

pacote office, sql server express, PHP, notepad++ e 

10  

equipamentos 



 
 
 
 

141  

 

tecnológicos 

diferenciados 

outros programas utilizados no curso juntamente com o 

software de acessibilidade DOSVOX para deficientes 

visuais e internet cabeada. 

Ambientes e 

Cenários 

diferenciados 

para Práticas 

Didáticas 

1. Sala de aula/multiuso denominada Sala TRUST 

(Confiar), um ambiente para práticas didáticas, local 

colorido, amplo, com excelente acústica, carpete, com 

recursos de multimídia, quatro projeções de mídia ao 

mesmo tempo, quadros brancos em todas as paredes 

da sala, cadeiras estofadas, no conceito de sala de aula 

invertida, além de as mesas terem uma mobilidade 

diferenciada para a formação de grupos de trabalho. 

 

2. Biblioteca moderna, arrojada e muito aconchegante 

com vários espaços. 

 

3.Como ambiente/cenário diferenciado para práticas 

didáticas, também temos o Espaço FLOW, equipado 

com projetor multimídia e aparelhagem de som 

compatível com o tamanho do ambiente; como também 

sala especial de áudio e videoconferência para atender 

as necessidades com uso de recursos tecnológicos. 

 

4. Laboratório de Brinquedoteca para os cursos de 

Licenciatura. 

 

 

 

 

6.8. Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

 

A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades 

institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições 

físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os recursos 

tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de auto 

avaliação e recursos ou processos inovadores. 
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Para isto, a Faculdade CENSUPEG, disponibiliza um espaço de 12,34m2, 

equipado com mesas coletivas para reuniões e trabalho da CPA para a tratamento dos 

dados coletados no processo de autoavaliação institucional. 

Recursos ou processos inovadores:  a sala possui equipamentos de informática, 

computador com programas de tabulação de dados instalados, projetor multimídia 

moderno como também aplicativos e instrumentos de comunicação para interação com os 

polos. 

 

6.9. Biblioteca 

 

6.9.1. Infraestrutura e funcionamento 

 

A infraestrutura para biblioteca atende às necessidades institucionais, apresenta 

acessibilidade, possui estações individuais e coletivas para estudos e recursos 

tecnológicos para consulta, estudo e pesquisa, fornece condições para atendimento 

educacional especializado e disponibiliza recursos inovadores. 

Para atender ao exposto, a Faculdade CENSUPEG entende que a principal função 

de uma Instituição de Ensino Superior é a construção e ampliação do conhecimento. 

Portanto, a Biblioteca é a concretização mais imediata desta característica, que é a 

atualização permanente do conhecimento, é órgão suplementar de sua estrutura geral 

com funções de apoio ao ensino e à extensão. 

A Biblioteca da Faculdade CENSUPEG abriga acervos digitais de livros, e-books, 

periódicos e serviços destinados a dar suporte de informação para todas as atividades 

acadêmicas e administrativas interna da instituição e também é aberta à comunidade 

externa em geral. 

A Faculdade tem convênio com a Biblioteca Virtual, Minha Biblioteca que 

disponibiliza o acervo online, reunindo periódicos nacionais e estrangeiros e e-books. 

 

 

 

 

 

  

PARCEIRO DESCRIÇÃO 



 
 
 
 

143  

 

 

A Minha Biblioteca oferece aproximadamente 8.000 e-

books, formado pelas quatro principais editoras de livros 

acadêmicos do Brasil: Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole e 

Saraiva. Essas editoras se uniram para oferecer às 

Instituições de Ensino Superior uma plataforma prática e 

inovadora para acesso a um conteúdo técnico científico de 

qualidade pela internet (computação nas nuvens). Através 

da plataforma Minha Biblioteca, estudantes terão acesso 

rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as 

principais publicações de diversas áreas de especialização: 

direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outras. 

Outros recursos inovadores, já que a ênfase é na 

Biblioteca Virtual: Na biblioteca Virtual Minha Biblioteca o 

usuário pode usar as ferramentas de Realce de texto e 

o Bloco de Notas é um método testado e aprovado de 

preparação e estudo para professores e alunos. A Minha 

Biblioteca permite que usuários personalizem seus 

realçadores para que atendam às suas necessidades; e 

que os realçadores e anotações estejam guardados no 

Bloco de Notas dos usuários. A conta de cada usuário da 

Minha Biblioteca vem equipada com dois realçadores 

padrão: Mellow Yellow and Groovy Green. Esses 

realçadores podem ser modificados ou deletados conforme 

for necessário (dentro do livro fica em Configurações ou na 

tela principal no menu Ferramentas). Realçadores 

adicionais também podem ser criados. 

Para adicionar uma anotação ao realce, basta clicar no 

texto realçado e comecar a digitar no campo de notas; 

clicando fora do campo para salvar. O Realce e anotação 

ficarão salvos no Bloco de Notas do usuário. 

A cada Realce armazenado, o usuário poderá ver a data na 

qual ele foi criado, a cor e nome do realçador utilizado e 

qualquer anotação que o acompanhe. Qualquer realçador 

compartilhado também incluirá as iniciais do usuário da 

Minha Biblioteca que o criou. Além disso, o texto realçado 

aparecerá grifado com a cor do realçador e não 
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completamente realçada. 

As ferramentas do Bloco de Notas permitem filtrar, ordenar, 

pesquisar e imprimir o conteúdo do seu Bloco. Filtrar, para 

ver apenas seus próprios realces e anotações, apenas para 

ver os realces e anotações que você segue ou para ver 

apenas realces que possuem anotações. Ordenar, para ver 

o conteúdo do Bloco de Notas cronologicamente, do mais 

novo para o mais antigo ou atividades recentes. Pesquisar 

em seu Bloco de Notas por palavras-chave ou frases 

exatas. A funcionalidade dessa ferramenta de busca é a 

mesma do campo de buscas do livro. O usuário poderá 

fazer a impressão do seu Bloco de Notas inteiro ou 

selecionar porções para criar uma cópia física como guia de 

estudos.   

 

 

Biblioteca Virtual 3.0 - Oferece aproximadamente 7.000 e-

books multidisciplinar. Com a união e apoio das prestigiadas 

editoras Pearson, Manole, Contexto,Intersaberes, Papirus, 

Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia das Letras, 

Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph e Lexikon a Biblioteca 

Virtual Universitária vem crescendo continuamente no 

mercado e, em virtude do sucesso e da credibilidade 

alcançados, hoje essa ferramenta de estudo e pesquisa 

tornou-se indispensável para mais de um milhão de usuários. 

A Biblioteca Virtual disponibiliza acesso a um acervo digital a 

milhares de títulos em mais de 40 áreas de conhecimento, 

como administração, marketing, engenharia, economia, 

direito, letras, computação, educação, medicina, 

enfermagem, psicologia, psiquiatria, gastronomia, turismo e 

outras. 

 

Desta forma, o aluno tem acesso ao conhecimento na sede, nos polos de apoio 

presencial e diretamente de seu trabalho, casa, enfim, do lugar onde estiver estudando, 

pesquisando e ampliando conhecimentos. 

Para garantir aos discentes, tutores, docentes e toda a equipe pedagógica, a IES 

tem a estrutura física preparada, tanto na sede, como nos polos, de recursos tecnológicos 
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que permitam o acesso de todos aos livros virtuais, atendendo a demanda e a oferta 

ininterrupta via internet, bem como acessibilidade e soluções de apoio à leitura, estudo e 

aprendizagem, por meio da metodologia de ensino organizada na plataforma de 

aprendizagem. E todo o acervo será gerenciado pela bibliotecária, em parceria com os 

coordenadores e NDE, de modo a atualizar a quantidade de assinaturas de novos títulos 

de acordo com a demanda das disciplinas e com a Política de Expansão e Atualização do 

acervo, documento disponível na Biblioteca da Faculdade. 

Diante do exposto, a estrutura física da biblioteca da sede e dos polos estarão 

disponíveis a comunidade interna e externa da IES, no turno vespertino e noturno, 

garantindo a todos o acesso ao conhecimento. 

Para os anos de 2019-2020 já está projetada outra ação inovadoras: Projeto 

Repositório Institucional: a biblioteca será alimentada com a produção científica dos 

alunos, assim como produções dos tutores e professores. 

 

6.9.2. Política de atualização do acervo 

 

A Faculdade CENSUPEGM prevê um Plano de Atualização do acervo bibliográfico, 

regulamentado em documento específico, que considere a viabilidade de execução 

desta política, considerando a alocação de recursos, ações corretivas, associadas ao 

acompanhamento e à avaliação do acervo pela comunidade acadêmica e a previsão de 

dispositivos inovadores. 

Portanto, a IES projeta a Política de Expansão e Atualização do acervo digital, a 

partir do relatório referendado pelo NDE de cada curso, principalmente os cursos que 

estão em processo de autorização, demandando necessidade de títulos para as disciplinas 

que compõem a metade do período de integralização dos cursos. No caso, os cursos 

protocolados por esta IES, Bacharelados e Licenciaturas, os dois primeiros anos e os 

Tecnólogos, o primeiro ano.  

Então, conforme desenvolvimento dos cursos, as assinaturas de acesso à 

biblioteca virtual serão adquiridas, garantindo o atendimento a demanda do NDE e 

colegiado de curso, a partir dos projetos de curso, bem como do discente em seus espaços 

e tempo de estudo. 

Algumas diretrizes que nortearão a política de atualização e expansão do acervo: 

I. a Biblioteca é considerada como unidade orçamentária da Faculdade 

CENSUPEG para desenvolvimento, manutenção, conservação de coleções e formação 

de novos acervos, acompanhando a própria evolução dos conhecimentos científicos das 

áreas, dos novos métodos de ensino e as novas tecnologias; 
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II. a ampliação do acervo dos Cursos ocorrerá gradativamente de acordo com a 

projeção dos semestres, o crescimento do número de alunos e a necessidade de 

atualização do acervo da área, considerando a evolução das tecnologias acadêmico-

científicas, voltadas para os cursos, considerando a atualização dos parceiros 

conveniados para o acesso virtual dos livros; 

III. O acervo de periódicos será atualizado com a manutenção das bases de 

Periódicos Eletrônicos, com link de acesso via Portal Aluno. 

IV. O processo de aquisição é realizado semestralmente seguindo um 

planejamento apresentado pelo Coordenador Pedagógico e/ou Acadêmico e aprovado 

pela Direção Geral; 

Para o processo de estruturação de acesso físico e uso dos recursos tecnológicos 

das bibliotecas será implantado o programa de capacitação para todos os técnicos-

administrativos dos Polos responsáveis pelo atendimento dos acadêmicos nas bibliotecas 

dos Polos, bem como receberão todas as orientações referentes ao acesso acervo virtual 

do conteúdo e dos periódicos disponíveis aos acadêmicos. 

 

6.10. Salas de apoio de informática 

 

As salas de apoio de informática ou estrutura equivalente atendem às 

necessidades institucionais, considerando os equipamentos, as normas de segurança, o 

espaço físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a acessibilidade (incluindo 

recursos tecnológicos transformadores), os serviços previstos, o suporte, as condições 

ergonômicas e a oferta de recursos de informática inovadores. 

Para isso, a Faculdade CENSUPEG em sua sede administrativa possui uma sala 

climatizada (com redundância) onde ficam localizados os servidores e centralizados os 

links de internet, nomeada de CPD (Centro de Processamento de Dados). Este mesmo 

ambiente possui uma divisória, para um segundo espaço, onde fica alocada a sala de 

apoio, que possui a seguinte disposição: bancada para manutenção dos computadores 

bem como as ferramentas necessárias para tal, como chaves, peças sobressalentes, 

periféricos para substituição, cabos, 1 notebook para cada técnico, documentação para 

realizar as atualizações de softwares e manutenções corretivas e preventivas, 

armazenamento digital das instalações de softwares utilizados na sede como: Sistema 

Operacional Windows, Pacote Office, ERP Educacional, Skype, BI (Informações 

Gerenciais), ou seja, o ambiente possui todos os recursos necessários para garantir o 

funcionamento pleno do parque tecnológico da Faculdade. 



 
 
 
 

147  

 

Os servidores locais processam e armazenam dados de alguns sistemas e 

serviços de gestão da instituição, sendo eles: OCS – Sistema de Inventário Tecnológico, 

Sênior Rubi – ERP RH, Active Directory (AD), DNS, DHCP, Armazenamento de Arquivos, 

Serviço de Impressão e Links de Internet. Os demais sistemas ficam hospedados na 

nuvem, por empresas parceiras das soluções, garantindo assim requisitos mínimos de 

segurança, backup, redundância e alta disponibilidade, sendo eles:  Moodle – AVA, Orion– 

Business Inteligence, Zendesk – Help Desk/CRM, Skype for Business – Comunicação 

empresarial, URA – Central de Atendimento Telefônico e Portal Censupeg (Site – 

censupeg.com.br). 

No planejamento da Instituição, está prevista a migração de todos os sistemas para 

estruturas em Nuvem, garantindo assim, alta disponibilidade das aplicações e 

transparência nos processos de segurança e backup. 

Todo o espaço compreendido pelo CPD e Sala de Apoio possuem um acesso 

restrito a equipe técnica através de senha e com fechadura eletrônica. Um sistema de 

CFTV monitora e armazena imagens de acesso a este espaço, assim como aos demais 

ambientes não privativos da IES. 

Toda esta estrutura também fornecerá suporte aos polos, por meio do Gestor de 

Tecnologias e do analista de infraestrutura e tecnologias, que mediará o contato e as 

necessidades entre o polo e a sede. 

 

AÇÕES\METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Implantação de um Sistema de Inventário 

Técnico - OCS 

X     

Aquisição do Office 365 para Instituições de 

Ensino 

X     

Migração do Sistema Unimestre, para 

servidor em nuvem (Hospedagem Armazém 

DC) 

X     

Controle de acesso nas áreas da Instituição  X X X X 

Migração da telefonia analógica para VOIP 

com PABX/URA em nuvem 

 X    

Ampliação do sistema de CFTV em todo 

prédio 

 X    

Migração do Sistema Sênior Rubi, para 

servidor em nuvem (Hospedagem NVL) 

  X   
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Migração do site para servidor com 

escalabilidade automático de recursos (AWS) 

   X  

Migração de todos os sistemas para Nuvem     X 

 

Observação: Todos estes elementos são encontrados com maiores detalhes no 

PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). 

 

6.11. Instalações Sanitárias 

 

As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais, considerando a 

sua adequação às atividades, as condições de limpeza e segurança, a acessibilidade, o 

plano de avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento da manutenção patrimonial, 

e a existência de banheiros familiares e fraldários. 

Quanto a esta estrutura, a IES apresenta banheiros femininos e masculinos em 

todos os pavimentos, com estrutura e quantidade adequada para atender a demanda e 

garante a acessibilidade em todos os pavimentos. 

 

6.12. Estrutura dos polos EAD 

 

A estrutura física, tecnológica e de pessoal nos polos possibilita a execução das 

atividades previstas no PDI, viabiliza a realização das atividades presenciais, apresenta 

acessibilidade, é adequada ao projeto pedagógico dos cursos vinculados, propicia 

interação entre docentes, tutores e discentes e possui modelos tecnológicos e digitais 

aplicados aos processos de ensino e aprendizagem e diferenciais inovadores. 

Para atender ao exposto e de acordo com a Portaria Normativa nº 11, de 20 de 

junho de 2017, que estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta 

de cursos superiores a distância, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017, a faculdade apresenta a estrutura dos polos, em conformidade com o artigo 11 

da referida portaria que trata da infraestrutura dos polos. 

 

QUADRO DA INFRAESTRUTURA DOS POLOS 

INFRAESTRUTURA DESCRIÇÃO 

FÍSICA Salas de Aula e/ou espaços para acesso ao acervo 

digital e ao conteúdo do AVA. 

Laboratório ou espaço para acesso à informática 

Ambiente para o apoio Técnico-Administrativo ( espaços 
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do gestor do polo, assessor administrativo e assessor de 

infraestrutura e tecnologias) 

PESSSOAL 1 Gestor da Unidade (Polo) 

1 Assessor administrativo – Acadêmico 

1 Assessor de Infraestrutura e Tecnologias 

1 Professor – tutor presencial. 

TECNOLÓGICA Organização dos conteúdos Digitais e acesso ao acervo 

digital; 

Microcomputadores com configurações: core i3, 4GB de 

RAM, 500GB de HD, sistema operacional Microsoft 

Windows e internet cabeada ou wi-fi em todos os 

espaços do polo; 

Plano de Atualização e expansão sistematizado em 

documento próprio, que regulamenta o uso e segurança 

dos recursos tecnológicos; 

Recurso de Tecnologias de Informação e Comunicação 

que possibilita a emissão e entrega de documentos 

digitais aos discentes e docentes, garantindo a 

qualidade e eficácia nos serviços e atendimento. 

Acesso aos ERP Acadêmico Unimestre; Acesso aos 

sistemas das bibliotecas digitais ( Pearson e Minha 

Biblioteca) e acesso ao ambiente virtual ( Plataforma 

moodle e conteúdo da SAGAH). 

 

6.13. Infraestrutura tecnológica 

 

A base tecnológica apresentada pela IES, tem a descrição dos recursos 

tecnológicos disponíveis e considera a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a 

rede lógica, o acordo do nível de serviço, a segurança da informação e o plano de 

contingência. 

Visando garantir o funcionamento da infraestrutura tecnológica os servidores estão 

ligados a um nobreak, o que impede que eles desliguem pela falta de energia elétrica e 

possibilita o desligamento correto, evitando a falha no fornecimento de acesso aos 

sistemas internos e externos da instituição. Este equipamento possui recursos de 

monitoramento que possibilitam o envio de e-mails em situações de falha ou alguma 
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anomalia técnica, para que o técnico de TI de plantão realize uma ação imediata, 

compatível a situação. 

Os servidores internos estão com disco configurado em modo RAID 1, que se trata 

de um recurso onde, ocorre o espelhamento dos discos e em caso de falha do disco 

principal, o espelho assume, até que ocorra a substituição do hardware com problema. 

Internamente possuímos uma política de backups implementada, onde diariamente 

uma rotina automatizada será executada. Esta ação de backup compreende a cópia das 

informações do servidor de arquivos e de sistemas para um HD externo que é recolhido 

pelo responsável do setor de tecnologia, garantindo assim a segurança das informações 

em caso de sinistro na instituição. Ainda compreendida dentro desta rotina, está a 

replicação dos arquivos de backup para o OneDrive, que é um serviço em nuvem de 

armazenamento de informações. 

A instituição possui redundância de links de internet visando mitigar o risco de uma 

possível falha de conexão oriunda pelos seus fornecedores de internet. Toda a malha de 

cabeamento lógico e de rede elétrica está certificada por empresa especializadas e 

seguem os padrões exigidos. Os links que possibilitam a garantia da redundância no 

acesso à internet são: uma fibra da Unifique (50 MBps dedicado, com ip fixo), como link 

principal e um link complementar de contingência da NET (60 Mbps), que garantem assim 

a continuidade da operação em caso de falhas. 

A infraestrutura atual da instituição (renovada em setembro de 2018) foi 

contemplada com os seguintes recursos tecnológicos de última geração: 

1) Cabeamento de rede estruturado e certificado 

2) Estruturação da rede de energia elétrica nos diversos padrões da ABNT / 

NBR, e itens modernos relacionados abaixo. 

a. Cabos de distribuição anti-chamas 

b. Interruptores 

c. Tomadas  

d. Eletrocalhas  

e. Eletrodutos 

f. Quadros de energia 

g. Disjuntores 

h. Luminárias 

i. Lâmpadas 

j. Barramentos 

k. Plaquetas de identificação 

3) Telefonia VOIP (voz sobre IP) com central telefônica in cloud computing 
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4) Telefones IP modernos  

5) Software de comunicação (Softphone) para acesso via computador e 

celular, facilidade de falar ramal a ramal com a unidade no RJ 

6) Antenas WIFI com gerenciamento centralizado com cobertura e 

abrangência de sinal em toda instituição 

7) Laboratórios para alunos com computadores All In One  Lenovo de 21,5” 

Core I5 6ª Geração 4Gb RAM 500HD 

8) Rede WIfi segregada para os alunos com os seguintes recursos: 

a. Conexão WiFi de Alta Velocidade e alcance (Antenas de 25 dBm – Alcance: 

180m); 

b. Permite criar até 16 redes e 256 clientes em simultâneo; 

c. Permite utilizar redes em 5Ghz (Não sofre interferência de outras 

tecnologias diferente da 2.4Ghz); 

d. Criação de vouchers para acesso visitante ou em eventos; 

e. Login utilizando Gmail e Facebook; 

f. Antenas 360º; 

g. Baixo consumo de energia 13W; 

h. Rede 10/100/1000Mbps; 

i. Gerenciamento centralizado na nuvem; 

j. Velocidade máxima de transmissão 1.3 Gbps; 

A base estrutural tecnológica atual da instituição dá sustentabilidade ao negócio 

educacional pelo período de 3 a 4 anos. 

 

AÇÕES/METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Contratação de link de Internet redundante 

para contingência 

X     

Implantação de redundância de backup em 

nuvem 

 X    

Cabeamento de rede estruturado e certificado 

 

 X    

Cabeamento elétrico seguindo as 

normas técnicas da ABNT 
 

 X    

Adequação de painel de energia estabilizado 

para os switches de rede de todo o prédio 

 X    

Ampliação da autonomia dos Nobreaks dos    X  
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Servidores para 6 horas 

 

Observação: Todos estes elementos são encontrados com maiores detalhes no 

PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). 

 

6.14. Infraestrutura de execução e suporte 

 

A infraestrutura de execução e suporte atende às necessidades institucionais, 

considerando a disponibilidade de serviços previstos e meios apropriados para sua oferta, 

apresentando um plano de contingência, redundância e expansão. 

Portanto, a Faculdade CENSUPEG possui, para funcionamento da sede 

administrativa, 1 servidor firewall (PFSence), 2 servidores Windows para gestão de 

usuários e arquivos, 2 links de internet com redundância, acesso à internet via cabo ou wi-

fi (com cobertura total do prédio). Como plano de contingência, os 2 servidores Windows 

estão espelhados em cluster para o caso de um deles apresentar problemas. A sede 

administrativa também é composta por computadores próprios, sendo Desktop's e 

notebook's com as seguintes configurações mínimas: processador core i3, 4GB de RAM, 

500GB de HD e sistema operacional Microsoft Windows.  

Possuímos também, um contrato para outsourcing de equipamentos, com a 

empresa ARKLOK, para laboratório e administrativo o qual comtempla 60 equipamentos 

da marca Lenovo All-In-One com processador I5, 4Gb de memória RAM e 500Gb de HD. 

A maior parte dos serviços prestados aos usuários, ocorre através do sistema ERP 

de Gestão Educacional da Faculdade e seus portais, que garantem aos alunos e 

professores, acesso as informações educacionais e a interação com a equipe 

administrativa da IES. O sistema e seus portais (de acesso restrito a alunos, professores 

e coordenadores), estão hospedados em um datacenter de Brusque-SC com a empresa 

Armazém-DC sobre uma estrutura com processador Intel Xeon 2.53 Ghz de 8 núcleos, 

8Gb de memória RAM, 300GB de HD e um link dedicado FULL redundante de 4MB. Todos 

os backups, atualizações e manutenção desse servidor são de responsabilidade da 

empresa de hospedagem, devidamente previstos em contrato. O Sistema atualmente 

utilizado é o Unimestre, de Blumenau – SC, sendo um software comercializado no modelo 

como plataforma, sobre uma arquitetura cliente/servidor. 

O ERP Educacional atual atende as necessidades da IES, porém, buscando a 

evolução tecnológica e uma ferramenta que nos permita escalar os serviços prestados 

pela Faculdade, ainda levando em consideração o aumento da aderência da solução aos 

processos realizados dentro da Instituição, contratamos um novo Sistema de Gestão 
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Educacional. O sistema é comercializado no modelo SaaS (Software como Serviço) e é 

conhecido como Orion, mantido pela empresa TNT Tecnology, que além do ERP, também 

nos atenderá com as soluções GED ( Gestão Eletrônica de Documentos), para atender a 

portaria Nº 554, de Março de 2019,  de mobilidade para o aluno (Aplicativo) e software 

para inteligência da informação (BI) A solução Orion, já prevê a integração nativa ou então 

meios facilitados de acesso, que permitam a integração com as aplicações de terceiros 

Moodle, Sênior, RDStation e também com o Portal da Instituição. Seu suporte prevê em 

disponibilidade do serviço 24x7x365 e funciona sobre plataforma AWS (Amazon Web 

Services), prevendo já em contrato garantias com questões de segurança da aplicação, 

escalabilidade, redundância e backup. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utiliza o Moodle como plataforma, 

estando hospedado em GFarias Educação Ltda., que é uma Hospedagem especialista 

nesta tecnologia, que prevê em contrato disponibilidade de 99,9% sobre o seu serviço, 

com suporte 24x7x365, com tempo de resposta de incidente de até 1h. O serviço 

contratado para o AVA tem um espaço em disco de 30GB, com tráfego mensal de 300Gb, 

1000 usuários suportados podendo ter essa capacidade expandida, backups completos 

diários executados de maneira automática no dia anterior, incremental do dia e backups 

semanais completos. 

Utilizamos como plataforma para estágios, vagas e conteúdo para carreiras 

(Plataforma utilizada para execução do Projeto ConectAtivos) o sistema Valorizza 

Carreiras, contratado com um serviço complementar nominado Valorizza Hosts, que se 

trata de uma solução de hospedagem da plataforma, que prevê em seus requisitos:  

Proteção com Firewall e Antivírus, backup diário com redundância e permanência de 14 

dias, link de internet com redundância e espaço para armazenamento de programas, 

arquivos e base de dados com 100GB. Atendimento via Web 24 horas permite aos 

usuários autorizados pelo cliente a criação de novas solicitações de atendimento via portal. 

Este serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

A porta de entrada para acesso a todas estas soluções é realizada através do portal 

institucional da CENSUPEG (O site, disponível através do endereço 

www.censupeg.com.br). Este portal utiliza como base do seu desenvolvimento a 

tecnologia WordPress. Está hospedado no data center Hospeda Empresas e nos garante 

uma quantidade de acessos diários de 30000 a 50000, seu desenvolvimento e 

manutenção são realizados pela própria equipe de marketing que possui experiência com 

a tecnologia. 

A plataforma do RDStation, da empresa Resultados Digitais, é utilizada como 

ferramenta para apoio, relacionamento com os alunos e com o público externo, sendo 

http://www.censupeg.com.br/
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operacionalizada pela secretaria e pelo setor de marketing. Entre as suas funcionalidades, 

a ferramenta nos permite criar automações de mensagens via e-mail para nos 

comunicarmos em massa e de forma personalizada, o envio das mensagens programadas 

e as métricas da plataforma nos ajudam também na gestão do relacionamento com o 

aluno. A ferramenta foi contratada como serviço e possui alta disponibilidade de acesso. 

No quesito telefonia, estamos utilizando uma tecnologia baseada em VOIP, com 

PABX hospedado em nuvem com redundância dos serviços em caso de falha. O serviço 

de 0800 é mantido pela VIVO, com SLA de 2 horas, caso o serviço fique indisponível. 

Para resolver a demanda de atendimento entre o aluno e a IES, adotamos a 

ferramenta ZENDESK também utilizada pelo grupo A da SAGAH e indicada como uma 

das melhores no mercado, todas as demandas são registradas e podem ser abertas via 

e-mail, possuindo relatórios de indicadores de satisfação, gestão de atendimento, histórico 

das solicitações do aluno. O modelo de contratação também é como serviço e possui alta 

disponibilidade de acesso. 

O Sistema Sênior atende à demanda institucional que diz respeito a todo processo 

de geração e controle da folha de pagamento, operacionalizado junto ao setor de RH. O 

Suporte ao sistema é fornecido em horário comercial apenas em dias úteis, através dos 

canais de distribuição por região. Seu backup está contemplado dentro da política de 

backup do setor de TI, armazenado em disco externo e com redundância na nuvem. 

A uma constante preocupação da instituição com as ferramentas de apoio e de 

atendimento ao aluno. Para tal existe um planejamento para o período em questão 

prevendo avaliação de novas ferramentas e reavaliação das soluções já utilizadas. 

 

AÇÕES/METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Implantação do RDStation X     

Implantação do Sênior Rubi  X    

Implantação do ZENDESK  X    

Implantação de Sistema de BI   X   

Implantação de Sistema Valorizza – Estágios 

e Carreiras 

  X   

Implantação do ERP Orion    X  

Solução de mobilidade para o Aluno   X   

Solução de mobilidade para o Professor    X  

Nobreak para CRA (Central de 

Relacionamento com o Aluno), permitindo 

   X  
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uma contingência de atendimento de 2 horas 

 

Observação: Todos estes elementos são encontrados com maiores detalhes no 

PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). 

 

6.15. Plano de expansão e atualização de equipamentos 

 

A IES prevê viabilidade para executar o plano de expansão e atualização de 

equipamentos descrito no PDI, com acompanhamento baseado em metas objetivas e 

mensuráveis, por meio de indicadores de desempenho; adicionalmente, há ações 

associadas à correção do plano. 

Conforme a política de manutenção e atualização dos equipamentos, documento 

específico e regimentado (Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI), prevê 

a realização da manutenção preventiva bem como as atualizações de softwares 

periodicamente de 6 em 6 meses. A sede também possui peças sobressalentes para 

manutenção e expansão dos recursos dos equipamentos como memórias RAM e HDs, 

também é realizado um monitoramento de tráfego e processamento afim de prever com 

antecedência a necessidade de upgrade do equipamento. 

Neste plano de expansão de equipamentos e recursos, os polos serão assistidos 

por meio de relatórios enviados pelo assessor de infraestrutura e tecnologias a sede. 

Na política de atualização dos hardwares contratados via plano de outsourcing, 

está prevista a atualização de hardware a cada 3 anos ou conforme solicitação de aditivo 

de contrato junto a empresa responsável pelos equipamentos. Em caso de problemas 

possuímos equipamentos de backup até a resolução do problema ou troca do 

equipamento pela empresa que ocorre em até 8h. O contrato com os fornecedores prevê 

a disponibilidade de equipamentos conforme a demanda interna, atrelado a este contrato 

temos um plano de manutenção preventiva e corretiva além do suporte in loco (local) com 

SLA previamente definida. 

Para coletar os indicadores de desempenho dos servidores utilizamos a solução 

ZABIX, que nos proporciona a possibilidade de configuração de níveis de alerta por 

intensidade, podendo medir uso de disco, memória, processamento e também estatísticas 

de consumo de internet (download e upload), uma vez que toda a navegação passa por 

dentro de uma ferramenta de proxy. Sobre estes níveis de intensidade, trabalhamos sobre 

a capacidade máxima de cada indicador de 80% onde, diante do atingimento do indicador, 

um alerta é emitido via e-mail e uma ação preventiva de reavaliação da estrutura é 
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realizada. Diante da confirmação do cenário e sua intensidade, o upgrade do recurso 

necessário é efetuado. 

No nível de aplicação, tanto no site, quanto nas aplicações WEB, trabalhamos com 

o Google Analytics, que nos apresenta informações sobre os recursos mais utilizadas, o 

volume de navegação total da aplicação e o perfil dos usuários que utilizam as aplicações. 

Existe uma política de avaliação mensal destes indicadores, realizada pela equipe de 

Marketing. Com base nas informações recolhidas, montamos um plano de ação que visa 

manter a estabilidade da plataforma, prevenir picos de acesso adequando as estruturas e 

a melhoria da experiência dos usuários. 

Ainda sobre a infraestrutura possuímos algumas políticas, definidas no PDTI, que 

provisionam um requisito mínimo para o avanço da operação de acordo com algumas 

variáveis de crescimento, sendo elas: 

• Aumento da quantidade de Computadores na Sede e nos Polos (Uso 

administrativo e laboratório):  utilizamos a métrica de 12 computadores por 

polo, a cada 35 vagas, sendo 10 para utilização em laboratório e 2 para 

equipe Administrativa; 

• Aumento de Link de Internet Sede Administrativa: Iniciando em 50 Mbps no 

link principal e dobrando a quantidade de recursos a cada 10000 alunos. O 

Link de contingência deve possuir no mínimo 75% da capacidade do link 

principal e 

• Disponibilizar recursos tecnológicos como óculos de realidade virtual a 

todos polos. Inicialmente seriam 10 para cada polo, com no mínimo 35 

matriculas ativas. Com o avanço da tecnologia expandir essa quantidade 

proporcional a quantidade de alunos. 

Além das informações acima expostas, possuímos um plano de expansão para os 

principais requisitos de infraestrutura tecnológica, de maneira que permita a escalabilidade 

dos serviços de TI e promova inovações, prevendo as seguintes mudanças. 

 

AÇÕES/METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Aumento da quantidade de Computadores na 

Sede e nos Polos (Uso administrativo e 

laboratório) 

X X X X X 

Aumento de Link de Internet Sede 

Administrativa 

 X X X X 

Estrutura multimídia em todas as salas X     
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Ampliação de conectividade Wireless 

(Cobertura total do prédio) 

 X    

Instalação de telas de projeção em todas as 

salas de aula - Sede 

 X    

Aquisição de sistema de vídeo conferência 

(Hardware) - Sede 

  X   

Ampliação do sistema de som do Auditório - 

Sede 

 

  X   

Montagem de Sala invertida (4 projetores) - 

Sede 

  X   

Aquisição de Óculos de Realidade Virtual 

(VR) 

   X  

Salas com Lousas digitais - Sede     X 

Aquisição de Projetores 3D - Sede     X 

 

Observação: Todas estas definições, especificações técnicas e contratos de 

fornecedores se encontra detalhado no PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). 

 

6.16. Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação asseguram a execução 

do PDI, viabilizam as ações acadêmico-administrativas, garantem a acessibilidade 

comunicacional, possibilitam a interatividade entre os membros da comunidade acadêmica 

e apresentam soluções tecnológicas inovadoras. 

Assim, estes recursos de tecnologia de comunicação e informação viabilizam a 

interatividade entre todos os interlocutores da faculdade, todo o contato pode ser 

realizado através do site no menu fale conosco, por e-mails institucionais, pelo 0800 ou 

reuniões agendadas via Skype, e por Web conferência. Os recursos de informação e 

comunicação também contribuem para o treinamento aos tutores e professores, 

atendimento aos discentes, bem como orientações, treinamentos aos polos, unidades de 

apoio decentralizadas da IES.   

Além de toda a interação presente no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 

ainda temos mais soluções tecnológicas inovadoras com foco na interatividade da 

comunidade acadêmica: 
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Plataforma de Atendimento ao Aluno – Inovação 

O atendimento ao aluno é embasado em uma plataforma de gerenciamento de 

ticket, (chamados, requerimentos) onde o aluno pode realizar via e-mail, formulário no 

portal do aluno ou por telefone. 

O sistema permite trabalhar com workflow, SLA e avaliação dos atendimentos. 

A ferramenta utilizada para sustentar a demanda é o ZENDESK, uma solução 

mundial presente em mais de 80 mil corporações. 

Seguindo algumas premissas relacionadas à flexibilidade do aluno para que possa 

realizar o seu estudo de forma independente, a pirâmide do atendimento norteia o nosso 

projeto, onde temos a experiência do aluno alinhada à sustentabilidade. 

 

 

Analisando a jornada do aluno, proporcionamos a oportunidade para que ele possa 

realizar a busca na central de ajuda e resolver dúvidas rapidamente com base nos artigos 

cadastrados, em um segundo nível disponibilizamos o atendimento por agentes 

promotores de desenvolvimento dos alunos, o GSA (Gestor de Sucesso Acadêmico), 

também denominado como Anjo do aluno.  

Pensando em aprimorar constantemente os atendimentos, temos avaliação 

constante dos tickets. No dia seguinte à conclusão do atendimento, o aluno já recebe um 

e-mail em que ele avalia o atendimento, permitindo a instituição o monitoramento, 

avaliação e eventuais correções. 

Além da avaliação, o gerenciamento é realizado constantemente pela equipe de 

líderes os quais possuem visões por demanda e por atendente. 
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APP CENSUPEG DIGITAL – Inovação 

 

Para facilitar a comunicação e proporcionar melhor experiência ao aluno, o APP 

permite que ele usufrua a grande gama de recursos do portal do aluno, permitindo expandir 

o uso do seu smartphone para estudar em momentos oportunos como intervalo de almoço, 

deslocamento entre outros momentos que permitam a otimização do seu tempo. 

Com o APP, o aluno pode receber informações diretamente no seu smartphone, 

com os sistemas operacionais IOS (MAC) e Android, pode obter informações financeiras, 

notas, estudar e também receber informações geradas pela instituição. 

O APP vem ao encontro da mobilidade e também sustentabilidade, pois permite 

que o aluno tenha facilidades ímpares com recursos dentro de um dispositivo que faz parte 

do seu cotidiano, desta forma conseguimos melhorar a experiência do aluno para com as 

demandas estudantis, gerando benefícios de forma inovadora para todos envolvidos no 

processo. 

A plataforma do APP permite que a comunicação seja realizada pela equipe 

técnica e pela equipe docente, segmentando o público alvo, criando assim uma 

experiência personalizada aplicada para a turma, curso, disciplina, aluno ou grupo de 

alunos. 

Ao receber uma notificação, o aluno recebe um aviso no seu dispositivo móvel, 

push (Notificações push são mensagens enviadas via Push Notification Service para uma 

APP mobile (smartphone ou tablet) ou direto no seu navegador), similar a notificação de 

outros apps. 
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Recurso de 
anotação, onde o 

aluno pode 
realizar anotações 

para auxiliar na 
organização das 

suas informações. 

Widget, permite 
acesso a central 

de ajuda e 
abertura de tickets 
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Cense (A Atendente Virtual do CENSUPEG) - Inovação 

 
Nas modalidades EaD, o acesso a instituição ocorre em sua maioria através das 

plataformas de estudos e ambientes de serviços virtuais disponibilizados pelo 

CENSUPEG, fazendo que um contato direto com a instituição, ocorra em uma menor 

escala. Para estreitar estas relações, a instituição dispõe atualmente dos meios de 

atendimento já apresentados anteriormente.  

Sendo assim, possuímos um projeto de criação de um Robô Virtual, com 

Inteligência Artificial, que auxilie os atendimentos, na retirada de dúvidas e automatize 

tarefas do dia-a-dia da instituição, junto aos seus alunos através dos ambientes virtuais do 

CENSUPEG (Portal, blogs e plataformas de interação com o aluno).  

Muito mais do que um simples chatbot, uma ferramenta que proporcione uma 

experiência de atendimento moderna e de execução de tarefas complexas que 

normalmente exigiriam atendimento de um colaborador, repetidas vezes. 

 

O planejamento para implementação deste projeto prevê as seguintes atividades: 

- Mapeamento das demandas acadêmicas de maior volume dentro da instituição e 

que geram maior demanda de atendimentos e retrabalho; 

- Avaliação/Contratação de Plataformas de Atendentes Virtuais inteligentes; 

- Treinamento e programação dos serviços/atendimentos que serão prestados pela 

Cense; 

- Divulgação e incorporação da atendente aos ambientes virtuais da IES e 

- Uso pelos alunos da instituição, para serviços acadêmicos (Exemplos: solicitação 

de documentos, segunda via de boletos, dúvidas sobre a instituição, entre outras 

atividades que serão mapeadas). 

Vantagens: 

- Evolução constante do atendimento, podendo automatizar novas rotinas que 

poderão ser realizadas pela Cense; 

- Esta forma de atendimento estará disponível 24x7 (todas as horas em todos os 

dias da semana) e 

- Futuramente poderá evoluir para retirar dúvidas referentes as disciplinas e 

conteúdos acadêmicos. 
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Benefícios: 

- Otimização das Centrais de Atendimento CENSUPEG; 

- Redução de custos, com atendimentos pessoais realizados por colaboradores; 

- Redução de filas de atendimento e agilidade nos retornos; 

- Alta disponibilidade; 

- Consolidação perante a comunidade da vocação tecnológica da instituição e 

- Uso da tecnologia como um diferencial competitivo. 

Considerações adicionais: 

Como estas tecnologias são baseadas em Serviços, contabilizam o custo de 

acordo com o volume de requisições.  Sendo assim, a cobrança é condicionada ao volume 

de utilização, podendo ocorrer sua implantação de maneira Gradativa, com custos 

proporcionais. Sendo utilizadas como base serviços em nuvem, não dependeriam de 

infraestrutura local para hospedagem 

 

AÇÕES/METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Implantação do ZENDESK  X    

Solução de mobilidade para o Aluno   X   

Solução de mobilidade para o Professor    X  

Cense (Atendente Virtual da CENSUPEG)     X 

 

6.17. Ambiente virtual de aprendizagem - AVA 

 

O AVA está integrado com o sistema acadêmico e atende aos processos de ensino 

e aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais para educação a distância 

estabelecidas pela IES, possibilitando a interação entre docentes, discentes e tutores, com 

proposição de recursos inovadores. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem, previsto para os cursos EAD, apresenta 

materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação 

entre tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a 

acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, e previsão avaliações 

periódicas devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente 

utilizados em ações de melhoria contínua. 

Para isto, a Faculdade CENSUPEG busca sempre a melhoria tecnológica, com 

organização e disponibilização de um tutor que é responsável por todo o atendimento on 

line, denominado de Gestor de Sucesso Acadêmico, ao aluno que tenha dúvidas sobre 
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o uso das tecnologias para o sucesso do ensino-aprendizagem e demais informações que 

possam surgir através desse ambiente.  

No AVA, e na interação com o tutor, o aluno tem à sua disposição: 

➢ o conteúdo que está estruturado em Unidades de Aprendizagem. As unidades de 

aprendizagem funcionam como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e 

aprendizagem por meio de uma abordagem dialógica, que permite as interações 

aluno/interface, aluno/conteúdo, aluno/professor e aluno/aluno, com uma 

metodologia voltada para a aprendizagem ativa. Cada unidade de aprendizagem é 

composta por conteúdos e atividades criteriosamente selecionados que viabilizam 

ao aluno um papel ativo no processo de construção do conhecimento. As unidades 

são também objetos de aprendizagem que permitem a movimentação e a 

construção de disciplinas personalizadas. Elas são materiais dinâmicos e que 

podem ser utilizados e adaptados em diversos cursos.  

➢ atividades síncronas: através de um chat semanal para interagir com seu tutor 

enquanto estuda; 

➢ atividades assíncronas: através do FORUM para interagir com os colegas e 

esclarecer dúvidas diversas; 

➢ o calendário escolar, a tutoria ativa no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o 

acompanhamento sobre o tempo de permanência dele no AVA, as respostas a 

todas as demandas ocorrerá em menos de 24h, de maneira eficaz, ou direcionando 

ao setor responsável e promovendo o avanço nos seus estudos no AVA. E, com 

um único acesso, o acadêmico interage com os sistemas usados pela IES: 

Sistema de Gestão Acadêmica (ERP) e o AVA (MOODLE) fazendo com tenha 

todos os resultados do seu desempenho no tempo real que o professor 

disponibilizar. 

O aluno tem acesso ao conteúdo disponibilizado no Ambiente Virtual de 

aprendizagem quantas vezes achar necessário, possibilitando assim revisar e pesquisar 

sobre itens já estudados. Essa flexibilidade possibilita o maior aproveitamento do conteúdo 

do curso dentro do ritmo e possibilidade de acordo com cada aluno, mantendo-o motivado 

durante o curso. 

Como inovação, também temos a construção de um dashboard para análise e 

predição de evasão Integrada ao AVA: essa ferramenta permite a predição de alunos em 

risco de evasão. Esse atributo existe em cada conteúdo disponibilizado na disciplina 

cadastrada e possibilita ao professor uma análise de utilização do conteúdo, do 

desempenho com geração de relatórios analíticos e padrão de cores associativas ao seu 

rendimento. Esse padrão é gerado através da trilha desenvolvida pelo aluno dentro da sua 
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disciplina. 

Utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina para desenvolver o 

estudo do aluno: a inteligência será responsável por fazer o atendimento do aluno dentro 

do AVA com indicação de conteúdos para melhoria do estudo e resolução de questões 

básicas de atendimento. Em um primeiro momento será implantado um chatbot para o 

atendimento básico e vamos evoluindo a uma árvore de direcionamento para um 

atendimento Machine Learning e desta forma se tornar menos mecânico e mais natural. 

As interações e desenvolvimento dos estudos no AVA através de gamificação já 

está em fase de implementação na plataforma, onde o aluno irá desenvolve a atividade 

mensal de postagem e recebe uma medalha por ter concluído este quesito. Estuda-se 

converter suas medalhas para benefícios em sua matrícula através de descontos ou 

concessão de cursos de extensão. Suas conquistas são ranqueadas e à medida que 

acontece a subida de nível ele poderá desenvolver funções de mentorias de outros alunos. 

Essa função será estendida aos professores que poderão ser recompensados com 

moedas/badges virtuais criadas e definidas pelos próprios professores e tutores do curso. 

Os participantes poderão usar essas moedas adquiridas na loja virtual para comprar um 

determinado item ou qualquer outra espécie de benefício ou atividade oferecida pela 

instituição, como: descontos, cursos e eventos. 

A necessidade de tornar a plataforma mais acessível exige a implementação de 

ferramentas de leituras como o ReadSpeaker.  É um serviço que converte 

instantaneamente conteúdo de texto online em áudio. Conta com mais de 40 idiomas e 

mais de 100 vozes diferentes. Pode ser usado em aplicações mobile, livros digitais, 

materiais de EaD, documentos e formulários online. Tem como propósito: 

1. Apresentar os conteúdos educacionais de forma a aumentar a compreensão dos 

alunos (apresentando texto e áudio em simultâneo);  

2. Aumentar a acessibilidade dos cursos online e livros/documentos didáticos; 

alcançar uma maior percentagem dos nossos alunos, respondendo às 

necessidades dos alunos com problemas de visão, dificuldades de leitura e de 

aprendizagem e dos estudantes estrangeiros; 

3. Facilitar aos alunos o acesso aos conteúdos dos cursos através de dispositivos 

móveis; 

A utilização desta ferramenta propiciará ao aluno:  

1. Selecionar texto e clicar no ícone de ouvir que surge ao lado para ouvir a leitura do 

texto selecionado.  

2. Passar o cursor sobre um parágrafo para ouvir automaticamente a sua leitura. 

3. Ver uma versão simplificada da página web, com o texto na fonte, tamanho e cor 
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preferidos a ser lido em voz alta e destacado em simultâneo. 

4. Descarregar uma versão áudio do conteúdo para ouvir off line. 

5. Traduzir texto selecionado em vários idiomas para o ouvir no idioma escolhido. 

6. Personalizar a velocidade de leitura, as cores do destaque e outras configurações. 

7. Selecionar uma palavra e encontrar a sua definição no dicionário. 

8. Escolher o idioma de leitura. 

Pensando em proporcionar uma experiência de imersão bem real para os alunos a 

plataforma AVA está trabalhando com alguns conteúdos com realidade aumentada para 

melhorar a qualidade de visualização dos conteúdos específicos das disciplinas. Em um 

ponto inicial de implementação, os conteúdos do Na Prática das unidades já possuem um 

QR Code que possibilita o aluno através da instalação de um aplicativo específico para 

sua aula, interagir com a imagem em formato de realidade aumentada. Outra proposta é 

a criação do Plano de Estudos permitirá ao aluno uma conexão com o calendário 

acadêmico de suas disciplinas, objetivando uma integração de seu plano com sua agenda 

pessoal e a possibilidade de criar compromissos em ambas estâncias trazendo o conceito 

da personalização do estudo para cada aluno. 

É bem importante a integração de todas as semanas e atividades no calendário 

para a construção de um Plano de Ensino personalizado, propiciando ao aluno uma melhor 

forma de estudar e controlar suas atividades diárias e semanais.  

A ferramenta irá prover funcionalidades que estarão atreladas à disciplina e 

vinculadas a matriz curricular com acesso pelo APP Censupeg. 

O plano de estudos integrado vai facilitar a interação do aluno com o professor da 

disciplina e o monitoramento por parte da instituição no cumprimento de suas metas diárias 

e semanais. 

A integração do Plano de Ensino com o calendário acadêmico da instituição trará 

um menu de recursos conforme apresentado abaixo: 

Ícones 

 

       - ENVIAR MENSAGEM 

   - COMPARTILHAR PLANO DE ENSINO 

       - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

        - INSERIR ANOTAÇÕES 

        - COPIAR INFORMAÇÕES  
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O cronograma demostra as ações em implementação e a serem desenvolvidas ao longo 

dos 5 anos previstas para plataforma AVA, com proposição de recursos inovadores: 

 

AÇÕES\METAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Integração do AVA com o Sistema 

Acadêmico com acesso Single Sign-On. 

X     

Integração da plataforma com o conteúdo 

SAGAH 

X     

Dashboard para análise e predição de evasão 

nas unidades de aprendizagem 

X     

Utilização do Chatbot para interação   X   

Utilização de Machine Learning para 

interação 

   X  

Gamificação da plataforma AVA  X    

Implantação do ReadSpeaker- Referência 

Global em voz 

  X   

Conteúdo com Realidade Aumentada nas 

aulas e com possibilidade de interação 

  X   

PEI - Implementação do Plano de Estudos 

Individual – Trilha de Aprendizagem 

   X  

Integração do Plano de Estudos ( PEI) com 

agenda pessoal do aluno. 

    X 
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6.18- Relação da infraestrutura física 

 

PAVIMENTO SUPERIOR 

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO TOTAL DA ÁREA M2 

Sala 01 100,76 

Sala 02 75,25 

Sala 03 75,31 

Sala 04  79,24 

Sala 05 55,53 

Sala da Direção 31,52 

Sala dos Professores 

 

40,49 

Sala de Atendimento ( Professores e coordenadores) 7,95 

Sala de atendimento 01 7,42 

Sala de atendimento 02 8,12 

Sala de reunião  8,09 

Sala de reunião 8,09 

Sala de reunião 8,09 

Sala de reunião 8,09 

Sala do Administrativo ( Saeshia) 272,33 

Copa 36,28 

Área de Serviços 6,46 

Sala do Servidor e Apoio à Informática 12,66 

Sala de Arquivos ( Documentos) 32,81 

Banheiro familiar e Adaptado 3,74 

Banheiro Masculino 15,78 

Banheiro Feminino 18,35 

 

PAVIMENTO TÉRREO 

Sala 06 ( Auditório) 158,80 

Sala de Apoio 8,30 

Sala 07 ( Multidisciplinar) 119,90 

Sala de atendimento 03 ( Individual e coletivo) 18,92 
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Sala de atendimento Neuropsicopedagógico 14,17 

Sala CPA e NDE 14,17 

Recepção Atendimentos 15,69 

Laboratório de Informática 18,92 

Biblioteca- Recepção 48,35 

Biblioteca- 5 Cabines Individuais 4,24 ( cada) 

Biblioteca- Estudo Coletivo 30,80 

Biblioteca Acervo 47,73 

Espaço de Convivência 179,70 

Sala do gestor do Polo  15,26 

Recepção e Atendimento aos Discentes 79,66 

Cafeteria 110,78 

Cozinha 12,65 

Banheiro familiar e Adaptado 3,74 

Banheiro Masculino 15,78 

Banheiro Feminino 18,35 

Depósito 31,08 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS POLOS EAD 

 

1. POLOS DE SANTA CATARINA - REGIÃO SUL 

 
ABELARDO LUZ - Abelardo Luz é um município brasileiro do estado de Santa 

Catarina. Localiza-se na Região Geográfica imediata de Xanxerê e na região Geográfica 

intermediária de Chapecó, estando a uma altitude de 760 metros. Sua população, 

conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 17 847 habitantes. 

Sua principal atividade econômica é a agropecuária, embora o comércio e 

o turismo também sejam importantes. A colonização é predominantemente Italiana e 

Alemã. 

Como território, é o município de maior extensão territorial do oeste de Santa 

Catarina (mesorregião a que é pertencente), com 955,368 km². Conta com a beleza 

dos campos e é dos municípios barrigas-verdes em que agricultura mecanizada é 

facilmente encontrada, porque seu terreno é onduladamente plano.  

A indústria de extração é a principal atividade econômica do município. 

A araucária e uma série de várias "madeiras de lei", fora a erva-mate, são as espécies 

vegetais enriquecedoras do município em questão que limita-se com o Paraná, em igual 

momento que a lavoura é desenvolvida em uma grande variedade de setores.  

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Abelardo Luz é de 0,696 considerado elevado, de acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Abelardo Luz e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 
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impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a Educação o município tem os seguintes dados: Em 2015, os 

alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.8 no IDEB. 

Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.1. Na comparação com cidades do 

mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 196 

de 295. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 74 de 295. 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.1 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 240 de 295 dentre as cidades do estado e na posição 

3514 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

No que tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2017, 

foram de 148 docentes e para o ensino médio 50. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a ampliação 

da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância, o que justifica a oferta de cursos na área das licenciaturas. 

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD), da Faculdade 

Censupeg na cidade de Abelardo Luz, estabeleceu-se a parceira com a CESAB- Centro 

de Ensino Superior de Abelardo Luz, o que nos assegurou adentrarmos com um 

planejamento concreto de implantação deste polo, aliando experiências em educação, 

vontades mútuas no desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade 

financeira de ambos parceiros, que firmam acordo através de um convênio entre a 

mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa CESAB para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Abelardo Luz. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 

acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  

 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a Escola CESAB, tornou-se parceira da 

Faculdade Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino 

Superior EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 
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18 anos ou mais do município, 42,82% trabalhavam no setor agropecuário, 0,16% na 

indústria extrativa, 7,84% na indústria de transformação, 6,73% no setor de construção, 

0,49% nos setores de utilidade pública, 11,22% no comércio e 26,92% no setor de 

serviços. O município conta com 515 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, 

justificando a viabilidade das vagas nos cursos da área de gestão e tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  

 

ANITA GARIBALDI - Anita Garibaldi é um município do Estado de Santa Catarina 

localizado na região serrana, na microrregião de Campos de Lages. O município se 

estende por 588,6 km² e contava com 8.627 habitantes no último censo e com uma 

densidade demográfica de 14,67 hab./km². Já foi considerada a Capital do Pinheiro pela 

imensa floresta de araucárias em seu território, floresta que, hoje, cedeu lugar à agricultura 

e à pecuária. Recebe a denominação de "Cidade dos Lagos", em decorrência dos grandes 

empreendimentos instalados no seu entorno, tais como as construções das Usinas 

Hidrelétricas de Machadinho, Campos Novos e Barra Grande, as quais formaram grandes 

lagos a banhar o território Anitense. Vizinha dos municípios de Abdon Batista, Campos 

Novos, Cerro Negro, Celso Ramos e Pinhal da Serra no RS. O município possui um único 

Distrito, o Distrito de Lagoa da Estiva e localiza-se a uma distância de 174 km da capital 

do estado, Florianópolis e está a 100 km de Lages, importante município desta região.  

O município vem mostrando grande potencial para o desenvolvimento em todos os 

setores e trabalhando suas potencialidades turísticas com a instalação das usinas 

hidrelétricas e diversas belezas naturais, entre cachoeiras e paisagens rurais, no entanto, 

sua economia centra-se na agricultura e pecuária. Dentro da agricultura, destaca-se 

principalmente o plantio de milho, feijão, soja, fumo, moranga, morango, uva, dentre 

outros. A pecuária deste município é bem consolidada com a criação de gado leiteiro e de 
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corte. O comércio local está em pleno desenvolvimento, conta com variadas redes 

varejistas, com lojas de todos os segmentos. Anita Garibaldi é considerada cidade polo da 

Região dos Lagos, o que propicia para a implantação de inúmeras indústrias, 

principalmente a partir da criação de uma área industrial no município. Há um constante 

crescimento em fábricas de confecção de cortinas na cidade, tornando-a referência para 

a busca deste item na região.      

Anita Garibaldi tem uma estimativa do IBGE, destaca-se com 1.211 para a 

população com Ensino Médio Completo ou Superior incompleto, 516 a População com 

Ensino Superior Completo, sendo 1.727 a demanda populacional para o ensino superior 

desta cidade, o que justifica a oferta de cursos de graduação na região. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Anita Garibaldi é de 0,75 considerado elevado, de acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Anita Garibaldi e sua 

região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir 

os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior 

com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a educação no município, apresenta-se através do IBGE os 

seguintes dados: Taxa de escolarização de 96,1% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-

2010), isso posicionava o município em 273 de 295 posições dentre as cidades do estado 

e na posição 4.499 de 5.570 dentre as cidades do Brasil; sobre o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental 

correspondeu a 5,7 e dos anos finais do ensino fundamental igual a 4,9. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade 

na posição 211 de 295 e considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição 

passava a 127 de 295. As informações sobre as matrículas no ensino fundamental 

corresponderam no período de 2015 a 1.166, sendo que as matrículas no ensino médio 
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foram iguais a 306, (IBGE 2015). No que tange aos docentes no ensino fundamental, 

referência do ano de 2015, foram de 59 docentes e para o ensino médio 23. Diante destas 

perspectivas a Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento constante do 

município, atende a ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a 

contribuir com qualidade e responsabilidade para a democratização no acesso a este 

segmento através da Educação a Distância.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD), da Faculdade 

Censupeg na cidade de Anita Garibaldi estabeleceu-se a parceira com a Escola M&V, o 

que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação deste 

polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de 

pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam 

acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

M&V Administração para desenvolver o projeto de Educação a Distância do CENSUPEG 

na cidade de Anita Garibaldi. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 

acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  

 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a Escola M&V, tornou-se parceira da 

Faculdade Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino 

Superior EAD. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  
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ARARANGUÁ - Araranguá é um município litorâneo localizado no extremo sul 

do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude28º56'05" sul e a 

uma longitude 49º29'09" oeste, estando a uma altitude de 13 metros. Segundo as 

estimativas do IBGE, em 2017 sua população era de 67.110 habitantes, fazendo da cidade 

a terceira mais populosa da mesorregião Sul Catarinense e a mais populosa da 

microrregião que carrega o nome da cidade. Possui uma área de 303,299 km². 

Desmembrado de Laguna, foi elevado à categoria de município em 3 de 

abril de 1880, cuja instalação se deu em fevereiro de 1883. 

Araranguá caracteriza-se por ser o principal polo regional de comércio e serviços 

do Extremo Sul Catarinense e na última década como um novo polo de educação no 

estado. O principal cartão-postal da cidade é o balneário de Morro dos Conventos, distante 

10 km do Centro, com praia, dunas, furnas e a foz do Rio Araranguá. 

A economia de Araranguá tem como principais atividades o comércio, a indústria, 

a agricultura e o turismo. 

O comércio e a prestação de serviços públicos e privados se destaca como a 

principal atividade econômica do município, fazendo de Araranguá uma cidade-

polo regional. O setor industrial também representa uma parcela significativa na economia 

local, com destaque para a indústria moveleira, metalúrgica e têxtil. O município é o maior 

exportar de mel do Brasil. 

A agricultura se faz presente no cultivo de arroz, milho, fumo, feijão e mandioca, 

sendo esta atividade uma das principais fontes de renda dos moradores das áreas rurais 

da cidade. 

Araranguá recebe muitos turistas no verão, tantos brasileiros, quanto estrangeiros, 

que vão para lá buscando contemplar sua beleza natural. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Araranguá é de 0,760 considerado de acordo com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 
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nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Ararangua e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a Educação: Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública 

da cidade tiveram nota média de 5.8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota 

foi de 5. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos 

iniciais colocava esta cidade na posição 196 de 295. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 101 de 295. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 

a 14 anos) foi de 98.4 em 2010. Isso posicionava o município na posição 137 de 295 dentre 

as cidades do estado e na posição 1440 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

No que tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2017, 

foram de 113 docentes e para o ensino médio 224. Diante destas perspectivas a 

Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a 

ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD), da Faculdade 

Censupeg na cidade de Araranguá, estabeleceu-se a parceira com a FLADIMIR MASON 

ME- , o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação 

deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de 

pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam 

acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

FLADIMIR para desenvolver o projeto de Educação a Distância do CENSUPEG na cidade 

de Araranguá. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 

acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  
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 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a Fladimir, tornou-se parceira da Faculdade 

Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino Superior EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 12,27% trabalhavam no setor agropecuário, 0,16% na 

indústria extrativa, 20,06% na indústria de transformação, 9,06% no setor de construção, 

0,83% nos setores de utilidade pública, 17,98% no comércio e 36,13% no setor de 

serviços. O município conta com 2.767 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de vagas para os cursos de gestão e tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  

 

 

BLUMENAU- Blumenau é um município do estado de Santa Catarina, que se 

localiza na microrregião homônima e na Mesorregião do Vale do Itajaí.  É a terceira cidade 

mais populosa do estado, a 11ª da Região Sul do Brasil, a 78ª do Brasil e a única cidade 

média-grande de Santa Catarina, constituindo um de seus principais polos industriais, 

tecnológicos e universitários. Com uma população estimada em 2017, segundo o IBGE de 

348.513 habitantes e de uma densidade demográfica de 595,97 hab./km² (IBGE-2013) em 

uma área de 519,8 km de extensão. 

Os municípios limítrofes de Blumenau são: Jaraguá do Sul ao norte, Massaranduba 

a nordeste, Pomerode ao oeste, Indaial a sudoeste, Luiz Alves e Gaspar ao leste, e 

Botuverá e Guabiruba ao sul. Está a 130km da capital Florianópolis. 

A principal atividade econômica de Blumenau é a indústria têxtil, com expressiva 

representatividade nacional e internacional. É responsável por abarcar fabricantes de 

grandes portes como a Companhia Hering, Dudalina, Karsten e a Teka. Devido a esse 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Santa_Catarina_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Santa_Catarina_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Cidades_mais_populosas_da_Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_m%C3%A9dia-grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_m%C3%A9dia-grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massaranduba_(Santa_Catarina)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indaial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_t%C3%AAxtil
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caráter da região, possui ainda empresas de renome e relevância, como a Haco Etiquetas, 

fazendo da cidade a maior produtora mundial de etiquetas. Blumenau se destaca ainda 

em outros setores industriais, como a metalúrgica, mecânica e de material elétrico, sendo 

que é o maior polo produtor de transformadores do Brasil. Outro setor de destaque é o 

de informática, sendo a cidade-sede do chamado Vale do software e pioneira do setor no 

estado, tendo muitos softwares líderes em seu segmento, alguns dos quais nascidos 

na Blusoft, que é a incubadora de empresas do setor do município. 

Blumenau oferece um atrativo aos turistas, o conhecido CATs (Centrais de 

Atendimento ao Turista) que disponibilizam informações e dicas de atrativos da cidade. E 

além destes, outro importante atrativo são as festas, festivais e eventos do município, 

grande destaque para a Oktoberfest, de tradição internacional. A Oktoberfest, cujo 

significado é festa de outubro, foi criada em 1984 e é inspirada na homônima Oktoberfest 

de Munique, a “Oktober” de Blumenau é maior festa alemã do Brasil e gerou 4,25 milhões 

de reais de lucro nos 19 dias de festa no ano de 2017. 

 Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) de Blumenau alcançou 0,806, sendo considerado elevado de acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2010). Segundo o PNUD, 

a saúde blumenauense se encontra na 112ª posição, com um IDH de 0,824, considerado 

elevado. A expectativa de vida é de 74,4 anos. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Blumenau e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere especificamente as estatísticas da educação no município de 

Blumenau, apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 

97% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010); Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 6,3 e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
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dos anos finais do ensino fundamental igual a 5,1. As informações sobre as matrículas no 

ensino fundamental corresponderam no período de 2015 a 38.124, sendo que as 

matrículas no ensino médio foram iguais a 10.968, (IBGE 2015). No que tange aos 

docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2015, foram de 2.013 docentes e 

para o ensino médio 634. O município contava no período de 2015 com 87 escolas de 

ensino fundamental e 27 do ensino médio. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que há um desenvolvimento constante do município e que atende a 

ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância. 

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD) da Faculdade 

Censupeg na cidade de Blumenau,  estabeleceu-se a parceira com o Centro Educacional 

do Vale LTDA, o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de 

implantação deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no 

desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos 

parceiros, que firmam acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade 

Censupeg e a empresa Centro Educacional do Vale LTDA para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Blumenau. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 0,87% trabalhavam no setor agropecuário, 0,05% na 

indústria extrativa, 29,79% na indústria de transformação, 6,64% no setor de construção, 

0,58% nos setores de utilidade pública, 15,21% no comércio e 40,18% no setor de 

serviços. O município conta com 20.094 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos de graduação na área de gestão e tecnologias.  

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  
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CRICIUMA- Criciúma é um município localizado na região Sul do estado de Santa 

Catarina, com uma população estimada, segundo o IBGE 2017 de 211.369 pessoas e uma 

densidade demográfica de 815,87 hab./km², em uma área de 235,628 km² de extensão. É 

considerada a principal cidade da Região Metropolitana Carbonífera, da qual esta região 

possui aproximadamente 600 mil habitantes, gerando forte influência sobre os municípios 

vizinhos, além de ser o município mais populoso do Sul Catarinense, o sétimo maior do 

estado de Santa Catarina e o 22ª da Região Sul do Brasil.  

A cidade encontra-se a 191 km de distância da capital Florianópolis; em seu 

sistema rodoviário, ainda não é suprida por uma rodovia federal, senão tangencialmente 

pela rodovia BR-101 na região sul do município, sendo então cortada ao centro pelas 

rodovias estaduais, SC-443, SC-444, SC-445, SC-446, e quase ao centro pela SC-447, 

por estas razões fazendo com que o seu mapa rodoviário remeta a imagem de um 

asterisco. A partir da duplicação da BR-101 Sul e com a abertura de uma via expressa, 

ligando o centro à rodovia federal, tem-se permitido uma melhor infraestrutura e fluxo ao 

tráfego, principalmente no escoamento das indústrias e comércios locais. Seus municípios 

limítrofes são: Siderópolis, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Maracajá, Araranguá, Nova 

Veneza, Forquilhinha e Içara. Ainda em relação a transportes, o município é cruzado pela 

Ferrovia Tereza Cristina, que serve para o transporte do carvão das minas para a 

Termelétrica Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, com a extensão de 112 km. A ferrovia 

é uma importante opção logística para a região, visto pela demanda de além do carvão 

mineral, principal produto, são transportados também, contêineres para o Porto de 

Imbituba. Em projeto, os investimentos já divulgados e programados para o Porto, nos 

próximos anos, possibilitarão uma maior diversidade nas cargas transportadas e 

beneficiará diretamente empresários, que ganharão maior competitividade de seus 

produtos no mercado e, indiretamente, a população e o turismo, com a redução do tráfego 

de caminhões na BR-101. Há também o projeto para a interligação da Ferrovia Tereza 

Cristina com a malha ferroviária nacional, a tão sonhada Ferrovia Litorânea que ligará os 

municípios de Imbituba a Araquari pela via férrea. 

Criciúma conta com o Aeroporto Diomício Freitas, situado no município vizinho de 

Forquilhinha, nas proximidades das rodovias SC-443 e SC-446 que interligam a cidade de 

Criciúma com as cidades de Forquilhinha, Meleiro e outras cidades da região sul de Santa 

Catarina, e com a BR-101. Atualmente administrado pela Infraero, desde 2006 com voos 

regulares e funciona como agente facilitador do escoamento de cargas e de produtos 
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perecíveis e do deslocamento de turistas, de negócios, além de atender diversas 

aeronaves executivas dos empresários da região. 

Considerada a Capital Brasileira do Carvão e do Revestimento Cerâmico o 

município abriga em seu subsolo uma das maiores reservas minerais do país, a Mina de 

Visitação Octávio Fontana, permitindo aos visitantes uma viagem para a evolução histórica 

e cultural da riqueza extrativa que é marca da cidade. Colonizada por italianos, mas 

multiculturalizada por outros povos, o município ao longo de sua história recebeu também 

poloneses, alemães, portugueses e árabes, em diversas fases do seu desenvolvimento, o 

que proporciona há mais de duas décadas o destaque para uma das maiores festas 

populares da região sul, a Festa das Etnias, que reúne todas as tradições étnicas da região 

e tem entre seus principais objetivos o de promover as manifestações culturais e integrar 

seus colonizadores em sua história cultural. 

Criciúma pela sua diversidade econômica é polo industrial e de referência em 

diversos setores, entre eles: confecção, embalagens, cerâmico, plástico e descartáveis, 

metalmecânico, extração do carvão mineral, construção civil, indústria química, colorifícios 

e material gráfico. Diante disso e também pela relevância nacional e internacional de suas 

transações e acordos econômicos, no ano de 2002 foi classificada pela Revista 

Exame/Agência Simonsen Associados, como a 42ª melhor cidade do Brasil para se fazer 

negócios (era a 37ª em 2001 e a 27ª em 1999/2000). Além disso, conta com a instalação 

de importantes construtoras, transportadoras e as maiores redes supermercadistas de 

Santa Catarina.  

Em síntese, a cerâmica, o extrativismo mineral, vestuário, a metalmecânica e o 

plástico são os principais segmentos econômicos do município. Destaque maior para a 

produção de cerâmica, que possui dimensão internacional, competindo com países como 

a Itália e a Espanha no mercado internacional, com fabricantes de renome como as marcas 

Cecrisa e Eliane. O segmento da indústria de descartáveis plásticos é de notória 

relevância, sendo a mais importante do país, respondendo por cerca de 90% da produção 

nacional de copos, pratos e bandejas plásticas. Já no que se refere ao vestuário 

representa o terceiro polo de jeans do Brasil e para a indústria metalmecânica, no 

momento com reconhecimento regional, vem sendo fomentada através de intensos 

programas de qualidade, o que rende a prospecção de reconhecimento amplo nacional e 

internacional. 

Devido à forte urbanização do município, o setor de comércio da região é 

concentrado em Criciúma, ocupando 18% da mão de obra empregada diretamente. Tais 

índices são possíveis diante da cidade possuir 3 Shoppings Centers, responsáveis pela 

alta diversificação do comércio, com marcas renomadas nacionais e internacionais. A 
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cidade conta o destaque da sede da rede de supermercados Angeloni, no qual é a maior 

deste segmento no estado de Santa Catarina e no ranking nacional a 10ª maior do país, 

com 27 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo que o maior hipermercado da rede está 

localizado em Criciúma.  

No setor de serviços, saúde e educação, destaca-se com três hospitais, duas 

unidades de atendimento 24 horas, a tradicional Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, o Instituto Federal de Santa Catarina e outras faculdades privadas. 

No que tange aos indicadores sociais, Criciúma está entre os cem municípios do 

Brasil com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado como de 0,788 

segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2010), sendo o 

76º município mais bem avaliado do país e o 14° mais bem avaliado de Santa Catarina, 

naquele ano. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Criciúma e sua região de 

abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

Especificamente as estatísticas da educação no município de Criciúma, apresenta-

se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 98,5% referente a 6 a 

14 anos de idade (IBGE-2010); Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

2015 – Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 6,0 e dos anos finais do ensino 

fundamental igual a 4,6. As informações sobre as matrículas no ensino fundamental 

corresponderam no período de 2015 a 23.941, sendo que as matrículas no ensino médio 

foram iguais a 8.487, (IBGE 2015). No que tange aos docentes no ensino fundamental, 

referência do ano de 2015, foram de 1.644 docentes e para o ensino médio 574 e conta 

com 85 estabelecimentos escolares de ensino fundamental. Diante destas perspectivas a 

Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a 

ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 



 
 
 
 

182  

 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD) da Faculdade 

Censupeg na cidade de Criciúma estabeleceu-se uma filial, ao qual assegurou ao projeto 

um planejamento concreto de implantação devido a tradição dos serviços que já existem 

de longa data, aliando assim a experiência em educação e no desenvolvimento de 

pessoas, além do que, subsidia assim a sustentabilidade financeira deste projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Criciúma. 

A instituição tem uma história de desenvolvimento com educação no cuidado com 

a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua missão a 

excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de acordo com 

as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, sendo uma 

instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que se alia aos 

estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento de ações no 

Plano de Gestão da Faculdade Censupeg. A comunidade possui um forte vínculo com a 

instituição o que contribui para atender a demanda regional de formação para o Ensino 

Superior no EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 2,74% trabalhavam no setor agropecuário, 2,55% na 

indústria extrativa, 23,34% na indústria de transformação, 7,82% no setor de construção, 

0,91% nos setores de utilidade pública, 16,69% no comércio e 41,61% no setor de 

serviços. O município conta com 9.006 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017) , 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg o que 

justifica a oferta de vagas nos cursos de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  
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JOINVILLE- Joinville é um município localizado na região norte-nordeste do estado 

de Santa Catarina. Com uma área de 1.126,106 km² de extensão e uma população 

estimada para 2017 segundo dados do IBGE de 577.077 habitantes. É o município mais 

populoso do estado estando a frente inclusive, da capital do estado e sendo a terceira 

mais populosa cidade da Região Sul do Brasil, ficando atrás apenas das capitais dos 

outros dois estados, Porto Alegre e Curitiba, (da qual é distante apenas 130 quilômetros, 

sendo assim, mais próxima da capital paranaense do que a do próprio estado). Joinville 

apresenta uma densidade demográfica de 457,58 hab./km². 

O município em sua divisão administrativa estadual pertence à mesorregião do 

Norte Catarinense e é sede da Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense, a 

qual contava, no último censo, aproximadamente 1,34 milhões de habitantes, assim 

sendo, a mais populosa região metropolitana do estado de Santa Catarina. Seus 

municípios limítrofes são: Araquari, Campo Alegre, Garuva, Guaramirim, Jaraguá do Sul, 

São Francisco do Sul e Schroeder. A cidade é cortada por várias rodovias e linhas férreas 

que também contribuíram para tornar a cidade o 3º maior polo industrial da Região Sul do 

Brasil. Além disso, possui um aeroporto, o Aeroporto de Joinville, (Lauro Carneiro de 

Loyola), que está localizado a 13 km do centro da cidade, a 75 km do Aeroporto de 

Navegantes, a 110 km do Aeroporto de Curitiba e a 163 km do Aeroporto de Florianópolis. 

Em sua geografia o município possui o Rio Cachoeira que passa pelo centro da 

cidade e desemboca na Baía da Babitonga, sendo que a área em torno do rio é quase 

toda urbanizada. Por conta disso, possui extensas áreas de manguezais, os mangues, 

mantendo alguns preservados em seu bioma de biodiversidade. O ponto culminante da 

cidade é o pico Serra Queimada, com 1.325 metros de altitude, na Serra Queimada, neste 

ambiente a vegetação em torno da cidade e nos morros em sua área urbana é constituída 

por remanescentes da Mata Atlântica. 

Por ser um município em destaque no estado, nota-se investimentos relevantes 

em elementos estruturais para o constante desenvolvimento de urbanização, a partir de 

novos empreendimentos na cidade, seja por meio da captação para realização de eventos 

de negócios, congressos, seminários, encontros técnicos e exposições nacionais e 

internacionais. Apesar da progressiva terceirização do centro, a atividade industrial 

continua com grande relevância laborando, na sua cintura industrial, grandes 

conglomerados do setor metalmecânico, químico, plásticos, têxtil e de desenvolvimento 

de software, tornando-a um grande polo dessa tecnologia. Sendo a cidade a mais 

importante industrialmente em Santa Catarina, muitos grupos econômicos do país de 

diversos setores estabelecem suas filiais na cidade. É considerada o primeiro e maior polo 
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metalúrgico do Brasil, sendo a metalúrgica Tupy a maior do mundo. Outra marca 

importante da cidade é que ela é o maior polo industrial de ferramentaria do país. Sendo 

a cidade a mais importante industrialmente em Santa Catarina, muitos grupos econômicos 

do país de diversos setores estabelecem suas filiais na cidade. Segundo dados do IBGE 

e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, em 2009 o PIB catarinense 

atingiu o montante de R$ 129,8 bilhões, assegurando ao Estado a manutenção da 8ª 

posição relativa no ranking nacional. No mesmo ano, Joinville aparece na 1ª posição do 

ranking estadual respondendo por 10,28% da composição do PIB catarinense. O PIB da 

cidade entre 2002 e 2009 chegou a 133,16% em SC 132,91% e o nacional 119,20%. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Joinville é de 0,809 considerado muito elevado de acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013), ficando acima dos índices do 

estado de SC (0,77) e acima da média nacional (0,74), ocupando a 21ª posição nacional. 

Joinville, por uma série de razões que a adjetivam positivamente e segundo 

estudos, já foi considerada a segunda melhor cidade para se viver no Brasil, além de 

ostentar títulos que marcam e destacam sua população de "Manchester Catarinense", 

"Cidade das Flores", "Cidade dos Príncipes", "Cidade das Bicicletas" e "Cidade da Dança". 

No que se refere a dança, é conhecida por sediar o Festival de Dança de Joinville, ao qual 

é considerado o maior festival de dança do mundo e sediar a Escola do Teatro Bolshoi no 

Brasil, que é a única no mundo fora da Rússia e seus nativos e os escolhem viver neste 

município terem o orgulho do Joinville Esporte Clube, mais conhecido popularmente como 

JEC. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Joinville e sua região de 

abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 
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Especificamente as estatísticas da educação no município de Joinville, apresenta-

se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 97,3% referente a 6 a 

14 anos de idade, (IBGE-2010), de acordo este dado posicionava o município em 230 de 

295 posições, dentre as cidades do estado e na posição 3.221 de 5.570 dentre as cidades 

do Brasil; no que tange o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – 

Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 6,9 e dos anos finais do ensino 

fundamental igual a 5,5 sendo que na comparação com cidades do mesmo estado, a nota 

dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 18 de 295. As informações 

sobre as matrículas no ensino fundamental corresponderam no período de 2015 a 67.995, 

sendo que as matrículas no ensino médio foram iguais a 20.583, (IBGE 2015). No que 

tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2015, foram de 2.840 

docentes e para o ensino médio 1.084, por fim, Joinville em 2015, apresentava o número 

de estabelecimentos de ensino fundamental de 143 escolas. Diante destas perspectivas a 

Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a 

ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância (EAD).  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Joinville estabeleceu-se uma filial, ao qual assegurou ao projeto um 

planejamento concreto de implantação deste polo, devido a tradição dos serviços que já 

existem de longa data, aliando assim, a experiência em educação e no desenvolvimento 

de pessoas, além do que, subsidia a sustentabilidade financeira deste projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Joinville. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 1,65% trabalhavam no setor agropecuário, 0,13% na 

indústria extrativa, 28,41% na indústria de transformação, 6,52% no setor de construção, 

0,92% nos setores de utilidade pública, 16,57% no comércio e 41,48% no setor de 

serviços. O município conta com 21.770 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de vagas nos cursos de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 
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Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  

 

 

OTACÍLIO COSTA- Otacílio Costa é um município que se localiza na região 

serrana do estado de Santa Catarina, especificamente no Planalto Serrano, na 

microrregião dos Campos de Lages, com 852 metros de altitude. Com uma população 

estimada para 2017, segundo o IBGE, de 18.313 habitantes e de uma densidade 

demográfica de 19,33 hab./km². Possui em sua área territorial 924,2 km² de extensão. O 

município está localizado a 315 km da capital Florianópolis e tem a rodovia estadual SC-

425 cortando o município. 

Seus municípios limítrofes são: Palmeira, Braço do Trombudo e Ponte Alta, 

Petrolândia, Pouso Redondo, Lages, Bocaina do Sul e Bom Retiro. Otacílio Costa se situa 

a 42 km ao Norte-Leste do município de Lages, a maior cidade da sua região. É banhado 

pela bacia do rio Canoas e apresenta, como seus afluentes os rios dos Índios, 

Invernadinha, Palheiro, da Areia e Desquite. 

Segundo estatísticas do IBGE sobre a organização para faixa etária no município, 

estão os jovens que representam 36,2% da população, os adultos 55% e os idosos, 8,8%. 

Ainda relacionado a faixa etária da população compete mencionar a sobre a população 

economicamente ativa (PEA), que em Otacílio Costa representa 82,8% dos habitantes. 

Considerada a capital da madeira, sua principal atividade econômica é a produção 

de papel e celulose, destoando da maioria das cidades da região serrana, tendo então seu 

perfil industrial de extração madeireira e indústria de papel e celulose, com a maior parte 

da população vivendo em zona urbana. Há grandes áreas cobertas por pinheiros e 

eucaliptos e o município entre suas marcas, possui a maior densidade de florestas exóticas 

do país (floresta de pinus). Há também dentro do segmento econômico, um componente 

importante, com a participação da agropecuária. 

Otacílio Costa atingiu em seu PIB, o montante de R$ 281.703,00 de acordo com o 

IBGE e no que se refere o PIB per capita, IBGE-2015, de R$ 34.766,60 com um percentual 

das receitas oriundas de fontes externas de 76,8%. Na avaliação dos setores produtivos 

de Otacílio Costa a agropecuária contribuiu com 9,9%, a indústria com 54,4% e os serviços 

com 35,7% do PIB municipal. Em uma relação de habitantes por emprego, em Otacílio 
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Costa, a concorrência por uma colocação no mercado de trabalho formal determina uma 

relação de aproximadamente 4,2 habitantes por emprego. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) de Otacílio Costa alcançou 0,74, sendo considerado elevado de acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2010). 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Otacílio Costa e sua 

região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir 

os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior 

com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere especificamente as estatísticas da educação no município de 

Otacílio Costa, apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização 

de 96% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010); Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 5,5 e 

dos anos finais do ensino fundamental igual a 4,8. As informações sobre as matrículas no 

ensino fundamental corresponderam no período de 2015 a 2.408, sendo que as matrículas 

no ensino médio foram iguais a 576, (IBGE 2015). No que tange aos docentes no ensino 

fundamental, referência do ano de 2015, foram de 148 docentes e para o ensino médio 

43. O município contava no período de 2015 com 09 escolas de ensino fundamental. 

Diante destas perspectivas a Faculdade Censupeg entende que há um desenvolvimento 

constante do município e que atende a ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, 

de modo a contribuir com qualidade e responsabilidade para a democratização no acesso 

a este segmento através da Educação a Distância (EAD). 

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Otacílio Costa estabeleceu-se a parceira com a Consultoria Educacional Marília 

Valim, o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação 

deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de 

pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam 
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acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

Marília Valim para desenvolver o projeto de Educação a Distância do CENSUPEG na 

cidade de Otacílio Costa. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 12,68% trabalhavam no setor agropecuário, 0,17% na 

indústria extrativa, 23,20% na indústria de transformação, 7,43% no setor de construção, 

1,34% nos setores de utilidade pública, 15,64% no comércio e 35,70% no setor de 

serviços. O município conta com 546 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de vagas nos cursos de gestão e tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POLOS DO PARANÁ- REGIÃO SUL 

 
CANDÓI - Candói é um município do estado do Paraná, no Brasil. Sua população, 

conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 15 903[2] habitantes. 

Quanto ao trabalho e rendimento, em 2016, o salário médio mensal era de 2.1 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cand%C3%B3i#cite_note-IBGE_Pop_2018-2
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15.2%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 116 de 

399 e 243 de 399, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava 

na posição 1368 de 5570 e 1990 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 43.3% da população 

nessas condições, o que o colocava na posição 25 de 399 dentre as cidades do estado e 

na posição 2332 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Na área da Educação, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da 

cidade tiveram nota média de 5.1 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi 

de 3.8. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 343 de 399. Considerando a nota dos alunos dos anos 

finais, a posição passava a 309 de 399. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 

anos) foi de 93.8 em 2010. Isso posicionava o município na posição 395 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 5251 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Candói é de 0,635 considerado de acordo com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD/2013). 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Candói e sua região de 

abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2017, 

foram de 42 docentes e para o ensino médio 66. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a ampliação 

da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância.  
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Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD), da Faculdade 

Censupeg na cidade de Candói, estabeleceu-se a parceira com a LSZ CENTRO 

EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE E TÉCNICO, o que nos assegurou adentrarmos 

com um planejamento concreto de implantação deste polo, aliando experiências em 

educação, vontades mútuas no desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela 

sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam acordo através de um 

convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa LSZ para 

desenvolver o projeto de Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Araranguá. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 

acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  

 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a LSZ, tornou-se parceira da Faculdade 

Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino Superior EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 44,99% trabalhavam no setor agropecuário, 0,09% na 

indústria extrativa, 5,59% na indústria de transformação, 9,21% no setor de construção, 

0,78% nos setores de utilidade pública, 8,60% no comércio e 29,04% no setor de serviços. 

O município conta com 436 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), que 

possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o que 

justifica a oferta das vagas nos cursos de gestão e tecnologias.  

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  
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CHOPINZINHO- Chopinzinho localiza-se no estado do Paraná na região sudoeste, 

na distribuição administrativa do estado como microrregião de Pato Branco ou, região dos 

Campos de Palmas. Segundo a estimativa do IBGE para 2017, sua população é de 19.911 

habitantes e sua densidade demográfica é de 20,51 hab./km², em uma área de 959,300 

km² de extensão, que predomina o clima subtropical. Limita-se com os municípios de 

Mangueirinha, Coronel Vivida, São João, Sulina, Porto Barreiro, Candói, Saudade do 

Iguaçu e Pato Branco e o município está localizado a 380 km da capital do estado, Curitiba. 

Sobre o acesso a Chopinzinho estão as rodovias de ligação, sendo que o município 

dispõe da BR-373 que faz ligação até Ponta Grossa, a BR-158 Altamira-Santana do 

Livramento, a rodovia estadual PR-281 Tijucas do Sul-Capanema e PR-565 Laranjeiras 

do Sul-Chopinzinho. 

Segundo a organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e, de 

acordo com as informações do Censo do IBGE de 2014, o município faz parte de uma 

região imediata, a região de Pato Branco, (microrregião) com aproximadamente 169.445 

habitantes, sendo que além de Chopinzinho, compõe esta organização regional os 

municípios: Bom Sucesso do Sul (3.361hab.), Coronel Vivida (21.755 hab.), Itapejara 

D'Oeste (11.571 hab.), Mariópolis (6.612 hab.), Pato Branco (79.869 hab.), São João 

(10.676 hab.), Saudade do Iguaçu (5.540 hab.), Sulina (3.257 hab.), Vitorino (6.853 hab.). 

A região ampla chamada de Sudoeste do Paraná contem outros municípios e além destes, 

devido aos limites geográficos está incluído como região de influência imediata os 

municípios de Candói (15.901 hab.), Mangueirinha (17.301 hab.) e Porto Barreiro (6.853 

hab.). 

Entre seus principais pontos turísticos, o município tem a Reserva Indígena das 

tribos Kaygangue e Guarani, com a maior reserva de araucária do mundo, com 11.347 ha. 

O Lago da Represa Salto Santiago, em que muitos proprietários de pequenas áreas 

possuem casas de veraneio e desfrutam de finais de semana e feriados, o repouso das 

águas praticando esportes e pesca. No Alagado do Iguaçu, o município teve quase 4,955 

ha. de suas terras banhadas pelo lago da Usina de Salto Santiago, a usina é abastecida 

pelo Rio Iguaçu e as águas do lago são um grande atrativo no verão, em algumas partes 

da encosta, são realizados eventos náuticos, já em outras partes, formaram-se 

condomínios residenciais, aonde as pessoas utilizam como casas de veraneio também em 

uma tranquilidade e de paisagem exuberante. A Horto Florestal Santa Inês foi um projeto 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal em parceria com a comunidade da Santa Inês. 

Possui várias espécies de plantas e animais, açude, uma linda cachoeira, e uma trilha. 
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Além disso, o município conta com uma biblioteca pública municipal e dispositivos 

culturais, como anfiteatro e museu. 

Estima-se com base no plano de desenvolvimento regional, que todo o 

desenvolvimento desta região seja sustentável, tanto no campo social, ecológico, espacial, 

econômico, político-institucional e cultural. A região conta com as atividades econômicas 

do da agroindústria, comércio e serviços. Desta forma, ela demanda uma maior 

qualificação de nível superior para seu desenvolvimento socioeconômico. 

A economia da região onde se encontra Chopinzinho é bastante dependente da 

agricultura e suas indústrias derivadas. Existem, instaladas na região Sudoeste do Paraná, 

diversas empresas relacionadas ao agronegócio, algumas de expressão nacional como a 

BRF, da fusão das duas grandes no município, Sadia e a Perdigão. Nos últimos anos 

vários investimentos foram anunciados, e muitos outros estão sob estudo. O resultado é 

que atualmente a região sudoeste já é responsável pelo segundo maior VBP (valor bruto 

agropecuário), do estado, maior até mesmo que o da notável região norte, e menor apenas 

que o da Região Oeste do Paraná, obtendo um crescimento nesta área muito superior ao 

das outras regiões do estado, tanto que, proporcionalmente, considerando-se o VBP/km², 

a média da região é muito superior ao das outras mesorregiões estaduais. 

Especificamente em Chopinzinho a agroindústria e a produção mineração são dos maiores 

destaques, reunindo como Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 2015 o valor de R$ 

25.504,70. De acordo com o estudo do IBGE, em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

23.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 131 de 

399 e 112 de 399, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais 

de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.2% da população nessas condições, o 

que o colocava na posição 236 de 399 dentre as cidades do estado. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Chopinzinho é de 0,740 considerado alto de acordo com os dados do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 
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qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Chopinzinho e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

Especificamente as estatísticas da educação no município de Chopinzinho, 

apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 98,1% 

referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010), posicionando o município na posição 187 

de 399 dentre as cidades do estado e na posição 1909 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil; sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – Anos 

iniciais do ensino fundamental corresponde a 6,3 e dos anos finais do ensino fundamental 

igual a 4,3. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos 

iniciais colocava esta cidade na posição 89 de 399. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 174 de 399. As informações sobre as matrículas no 

ensino fundamental corresponderam no período de 2015 a 2.680, sendo que as matrículas 

no ensino médio foram iguais a 923, (IBGE 2015). No que tange aos docentes no ensino 

fundamental, referência do ano de 2015, foram de 218 docentes e para o ensino médio 

110. Desde então o município conta com 20 escolas municipais de ensino fundamental. 

Diante destas perspectivas a Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento 

constante do município, atende a ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de 

modo a contribuir com qualidade e responsabilidade para a democratização no acesso a 

este segmento através da Educação a Distância (EAD). 

De acordo com a estimativa populacional, 3.018 é a população com ensino médio 

completo ou superior incompleto, 1.360 é a população com ensino superior completo e 

4.378 é a demanda populacional para o ensino superior deste município.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Chopinzinho, estabeleceu-se a parceira com a instituição Caetano Centro de 

Apoio Educacional, o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de 

implantação deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no 

desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos 

parceiros, que firmam acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade 

Censupeg e a empresa LSZ Centro Educacional Profissionalizante e Técnico, em seu 

nome fantasia Caetano Centro de Apoio Educacional, para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Chopinzinho. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 37,38% trabalhavam no setor agropecuário, 0,18% na 
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indústria extrativa, 11,21% na indústria de transformação, 7,23% no setor de construção, 

0,94% nos setores de utilidade pública, 13,28% no comércio e 27,74% no setor de 

serviços. O município conta com 751 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de vagas nos cursos de gestão e tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  

 

GUARAPUAVA- Guarapuava é um município que se localiza na região centro-sul 

do estado do Paraná, região também conhecida como terceiro planalto. Com uma 

população estimada para 2017, segundo o IBGE de 180.364 pessoas, sendo o 9º 

município mais populoso do Paraná e de uma densidade demográfica de 56,74 hab./km². 

Com uma área de 3.178,659 km² de extensão, localiza-se as margens da rodovia BR 277, 

sendo denominada a rodovia Mercosul por ligar o porto de Paranaguá ao Paraguai e à 

Argentina. Diante disso, o município é um atrativo também pela sua região geográfica, que 

sua localização está no sentido à capital do estado, Curitiba e a Foz do Iguaçu. O sistema 

rodoviário, além da importância da BR 277, é a integração pelo entroncamento da rodovia 

estadual PR 170 e PR 466, que ligam com os demais estados do Sul, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul e também com o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, 

tornando assim este município um local estratégico no mapa. O município é servido por 

duas ferrovias, operadas pelas concessionárias ALL e pela Ferroeste, interligando o Porto 

à região oeste. O aeroporto de Guarapuava é equipado e homologado para voos por 

instrumentos (IFR) e pode operar aeronaves de médio porte, além de contar com o serviço 

de abastecimento de aeronaves AVGAS e QAV. 

Seus municípios limítrofes são: ao Norte, Campina do Simão e Turvo; ao Sul, 

Pinhão; ao Leste, Prudentópolis e Inácio Martins e ao Oeste, Candói, Cantagalo e Goioxim. 

Pode-se considerar um polo regional de desenvolvimento com forte influência sobre os 
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municípios vizinhos. De acordo com a Prefeitura de Guarapuava há investimentos 

relevantes em elementos estruturais para o constante desenvolvimento de urbanização a 

partir de novos empreendimentos na cidade, seja por meio da captação para realização 

de eventos de negócios, congressos, seminários, encontros técnicos e exposições 

nacionais e internacionais. Além de espaços para a realização de eventos empresariais, a 

cidade dispõe de um belíssimo ginásio poliesportivo e uma grande praça para eventos 

religiosos.  

O município conta com diversas belezas naturais, além de diversos parques, 

praças, casarões antigos, igrejas e capelas, também é contemplada com um museu, que 

registra a colonização da região e do estado paranaense. Além disso, dispõe de uma 

variada estrutura de rede hotéis. Há 46 quilômetros, encontra-se uma importante área de 

preservação ambiental, em um ecossistema rico e privilegiado em sua biodiversidade, o 

Parque Municipal São Francisco da Esperança, com 196 metros de queda de d’água livre, 

um dos maiores saltos do Brasil, onde se encontram no centro de um belíssimo cânion, 

coberto de vegetação, e frondosos pinheiros araucária. 

Com uma economia ampla e diversificada em seus segmentos, Guarapuava 

destaca-se no estado por ser um local propício para investimentos em todas as áreas. 

Mesmo assim, acompanhando o perfil do estado do Paraná, sobretudo, em cidades deste 

porte, o município se destaca no segmento agroindustrial, apresentando alguns índices 

que merecem destaque: A agropecuária detém aproximadamente 18% do PIB do 

município, com forte participação na produção agrícola do estado, ainda, o setor de 

serviços incorpora em torno de 47% do PIB guarapuavano, sendo o destaque na economia 

do município, além da atividade industrial, outro importante setor, com cerca de 35%. Em 

síntese econômica, destaque para o setor madeireiro celulose e o de produção de grãos, 

especialmente, milho, soja, trigo e cevada, além de batata inglesa. Ainda sobre a 

agricultura, em 2005, segundo o IBGE, Guarapuava registrou o 20º maior produto interno 

bruto agropecuário (excluindo as agroindústrias), o maior do Sul do Brasil, registrando 

então, que naquele ano, a agricultura movimentou R$ 235.435,000. Também, em pleno 

desenvolvimento, a indústria alimentícia, de papel e da produção de pintainhos. Além das 

indústrias instaladas nos distritos industriais, Guarapuava conta com uma imponente 

planta industrial em Entre Rios, operada pela Cooperativa Agrária, onde se encontra 

também a maior maltaria cervejeira da América Latina. A cidade também é conhecida junto 

com sua região pela produção de erva-mate, produto base para o chimarrão. Em 2008, a 

atividade industrial do município contribuiu com cerca de 1/3 de seu produto interno bruto 

(PIB), aproximadamente 800 milhões de reais. 
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Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Guarapuava é de 0,731 considerado elevado de acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). Em análise da evolução deste 

estudo, entre os anos de 2000 e 2010, o IDH-M passou de 0,632 em 2000 para 0,731 em 

2010, representando uma taxa de crescimento de 15,66%. O hiato de desenvolvimento 

humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que 

é 1, foi reduzido em 73,10% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,178), seguida por 

Renda e por Longevidade. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Guarapuava e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a educação, atualmente o município conta com 89 escolas 

municipais de ensino fundamental e outras 26 escolas estaduais de ensino médio. Até o 

ano 2000 apenas uma instituição de ensino superior funcionava na cidade, sendo que, 

desde então, instituições privadas também foram inauguradas, totalizando 2 universidades 

públicas e 3 faculdades particulares até o ano de 2016. Especificamente as estatísticas da 

educação no município de Guarapuava, apresentam-se através do IBGE os seguintes 

dados: Taxa de escolarização de 97,1% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010); 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino 

fundamental corresponde a 6,0 e dos anos finais do ensino fundamental igual a 4,1. As 

informações sobre as matrículas no ensino fundamental corresponderam no período de 

2015 a 25.903, sendo que as matrículas no ensino médio foram iguais a 7.782, (IBGE 

2015). No que tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2015, 

foram de 1.435 docentes e para o ensino médio 659. Diante destas perspectivas a 

Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a 
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ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância (EAD).  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Guarapuava estabeleceu-se a parceira com a Escola Arca de Noé, o que nos 

assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação deste polo, 

aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de pessoas e 

subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam acordo 

através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa LSZ 

Centro Educacional Profissionalizante e Técnico para desenvolver o projeto de Educação 

a Distância do CENSUPEG na cidade de Guarapuava. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 11,26% trabalhavam no setor agropecuário, 0,19% na 

indústria extrativa, 12,06% na indústria de transformação, 9,05% no setor de construção, 

1,76% nos setores de utilidade pública, 18,48% no comércio e 43,18% no setor de 

serviços. O município conta com 5.609 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de vagas nos cursos de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas.  

 

PINHÃO- Pinhão é um município que se localiza na região centro-sul do estado do 

Paraná, região também conhecida regionalmente como terceiro planalto. Segundo dados 

do IBGE a população estimada para 2017, era de 32.322 pessoas, a densidade 

demográfica de 15,09 hab./km². Com uma área de 2.001,588 km² de extensão. É vizinho 

dos municípios de Reserva do Iguaçu, Guarapuava, Cruz Machado, Bituruna, Reserva do 

Iguaçu, Foz do Jordão, Candói, Inácio Martins e Coronel Domingos Soares, sendo que a 
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cidade está a 39 km de Guarapuava o maior município desta região. O sistema rodoviário, 

além da importância da BR 277, é a integração pelo entroncamento da rodovia estadual 

PR 170 e PR 466, que ligam com os demais estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul e também com o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.  

O município conta com diversas belezas naturais, cachoeiras, rios, paredões de 

pedra, lagos de represas, trilhas e construções fazem parte do cenário turístico do 

município, além das tradições cultivadas pelo povo e as expressões culturais como 

artesanato, música e dança. Na vila residencial da Copel encontra-se o Jardim Botânico e 

Centro de Eventos. O Jardim Botânico abriga uma reserva de vegetação nativa dominada 

pelo Pinheiro-do-Paraná, Curiirama pelos indígenas. Associada às araucárias, estão 

presentes várias espécies arbóreas, que tiveram grande importância econômica na 

história do Paraná, como a imbuia e a erva-mate, além de outras centenas de espécies 

que completam a paisagem. 

Com uma economia voltada para agropecuária, tanto de corte como leiteira, para 

a agricultura e a indústria extrativista madeireira, tendo pouco destaque no comércio. A 

principal renda econômica do município vem da produção agrícola. É um dos maiores 

produtores de grãos, leite e carne bovina. Destacando-se na venda de lambaris da Usina 

Hidrelétrica de Foz do Areia. O índice do Produto Interno Bruto (PIB), do município gira 

em torno de R$ 38.777,18 sendo o destaque na economia do município, além das 

atividades na agricultura a industrialização de alimentos plantados.  

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Pinhão é de 0,654 considerado médio de acordo com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). Em análise da evolução deste estudo entre 

os anos de 2000 e 2010, o IDH-M passou de 0,526 em 2000 para 0,654 em 2010, 

representando uma taxa de crescimento de 19,57%. O hiato de desenvolvimento humano, 

ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 2, foi 

reduzido em 53,28% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,186), seguida por 

Renda e por Longevidade. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 
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nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Pinhão e sua região de 

abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a educação e suas estatísticas, atualmente o município conta 

com 23 escolas municipais de ensino fundamental e outras 10 escolas estaduais de ensino 

médio. Segundo dados do IBGE a taxa de escolarização é de 96% para as idades entre 6 

a 14 anos (IBGE-2010); o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015, 

para os anos iniciais do ensino fundamental é de 4,7. Ainda sobre a educação 

fundamental, as matriculas correspondentes ao período de 2015, foram de 5.442 e no 

ensino médio 1.482. No que tange aos docentes, no ensino fundamental foram 390 

docentes e no ensino médio 153 docentes, com referência no ano de 2015. Sobre dados 

de instituições do ensino superior, até o ano 2016 apenas uma instituição funcionava na 

cidade, oferecendo cursos na modalidade à distância. Diante destas perspectivas a 

Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a 

ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Pinhão estabeleceu-se a parceira com a instituição Camargo Educacional, o 

que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação deste 

polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de 

pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam 

acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

LSZ Centro Educacional Profissionalizante e Técnico para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Pinhão. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 40,97% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na 

indústria extrativa, 3,87% na indústria de transformação, 8,07% no setor de construção, 

0,81% nos setores de utilidade pública, 10,29% no comércio e 32,60% no setor de 

serviços. O município conta com 543 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 
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da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

PONTA GROSSA- Ponta Grossa é um município que se localiza no segundo 

planalto paranaense, na região dos Campos Gerais. Com uma população estimada para 

2017, segundo o IBGE de 344.332 pessoas, sendo o 4º município mais populoso do 

Paraná e de uma densidade demográfica de 150,72 hab./km². Com uma área de 2.054,732 

km² de extensão, localiza-se em um importante entroncamento rodoferroviário, o município 

tem acesso por várias rodovias, tais como, BR 376, conhecida como a Rodovia do Café, 

considerada artéria vital do Estado, liga o porto de Paranaguá ao Norte e Noroeste 

paranaense; rodovia BR 376/277, trecho entre Ponta Grossa e Curitiba, ligação direta com 

o porto de Paranaguá; BR 277, garante o acesso as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná; 

já a rodovia PR 151 faz a ligação com o Estado de São Paulo e Planalto Central pela 

região Nordeste do Estado do Paraná e por fim, a Rodovia Transbrasiliana que fará a 

ligação Norte-Centro-Sul do Brasil, que em futuro próximo será uma das vias mais 

importantes para o escoamento da produção. Ponta Grossa é um dos mais importantes 

entroncamentos ferroviários do Sul do Brasil, passando pelo município toda a produção 

agrícola destinada ao Porto de Paranaguá. O sistema ferroviário que cerca totalmente a 

cidade, formando um perfeito anel, é constituído pela Rede Ferroviária S/A, em destaque 

no programa ferroviário paranaense, a Ferrovia da Soja, irá ampliar ainda mais as 

condições de atendimento da grande malha ferroviária que transforma Ponta Grossa no 

principal entroncamento do Sul do país. No município também há um aeroporto, porém só 

opera para voos de pequeno e médio porte e atende executivos de empresas privadas, 

não operando para voos comerciais. 

Seus municípios limítrofes são: ao Norte, Castro; ao Sul, Palmeira e Teixeira 

Soares; ao Leste, Campo Largo e ao Oeste, Tibagi e Ipiranga. Pode-se considerar um polo 

regional de desenvolvimento com forte influência sobre os municípios vizinhos. Ponta 

Grossa congrega um complexo de atrativos naturais, históricos e culturais que se revelam 
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em maio à paisagem ondulada dos Campos Gerais. O contraste do antigo com o moderno, 

a imensidão e a beleza de sua natureza e as manifestações culturais são fatores decisivos 

no reconhecimento da cidade como polo turístico e cultura do Brasil. De acordo com a 

gestão municipal, Ponta Grossa investe em elementos estruturais para o constante 

desenvolvimento de urbanização a partir de novos empreendimentos na cidade, seja por 

meio da captação para realização de eventos de negócios, congressos, seminários, 

encontros técnicos e exposições nacionais e internacionais. Além disso, pode-se contar 

com a qualidade de sua rede hoteleira e gastronômica e oferece ainda uma noite agradável 

com aspectos variados que garantem entretenimento para todos os gostos. Com uma 

economia ampla e diversificada em seus segmentos, Ponto Grossa destaca-se no estado 

por ser um local propício para investimentos em todas as áreas. A cidade tem indústrias 

nos seguintes ramos: extração de talco, pecuária, agroindústria, com destaque para a soja, 

que conferiu ao município o título de Capital Mundial da Soja, além de, madeireiras, 

metalúrgicas, industrias de automação, alimentícias e têxteis.  

O segmento de serviços detém aproximadamente 45,4% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do município, seguido pela indústria com valores gerados em torno de R$ 3,46 

bilhões, dados de 2015. Ainda com dados do mesmo ano, O PIB registrou um incremento 

de 3,29% atingindo a marca de R$ 34,94 mil no acumulado do ano, algo em torno de R$ 

2,91 mil por mês. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Ponta Grossa é de 0,763 considerado elevado de acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). Em análise da evolução deste 

estudo entre os anos de 2000 e 2010, o IDH-M passou de 0,676 em 2000 para 0,763 em 

2010, representando uma taxa de crescimento de 11,40%. O hiato de desenvolvimento 

humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que 

é 1, foi reduzido em 70,16% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,155), seguida por 

Renda e por Longevidade. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 
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qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Ponta Grossa e sua 

região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir 

os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior 

com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a educação, atualmente o município conta com 155 escolas 

municipais de ensino fundamental e outras 47 escolas estaduais de ensino médio. 

Segundo dados do IBGE a taxa de escolarização é de 98,2% para as idades entre 6 a 14 

anos (IBGE-2010); o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015, para 

os anos iniciais do ensino fundamental é de 5,8. Ainda sobre a educação fundamental, as 

matriculas correspondentes ao período de 2015, foram de 50.663 e no ensino médio 

13.539. No que tange aos docentes, no ensino fundamental foram 2.578 docentes e no 

ensino médio 995 docentes, com referência no ano de 2015. A cidade de Ponta Grossa 

conta hoje com duas instituições de ensino superior públicas e 8 instituições particulares. 

Diante destas perspectivas a Faculdade Censupeg entende que o desenvolvimento 

constante do município, atende a ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de 

modo a contribuir com qualidade e responsabilidade para a democratização no acesso a 

este segmento através da Educação a Distância (EAD). 

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Ponta Grossa estabeleceu-se a parceira com a Escola Santo Ângelo, o que nos 

assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação deste polo, 

aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de pessoas e 

subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam acordo 

através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

Sociedade Educacional Santo Ângelo, para desenvolver o projeto de Educação a 

Distância do CENSUPEG na cidade de Ponta Grossa. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 4,52% trabalhavam no setor agropecuário, 0,38% na 

indústria extrativa, 13,02% na indústria de transformação, 9,26% no setor de construção, 

1,32% nos setores de utilidade pública, 17,84% no comércio e 49,49% no setor de 

serviços. O município conta com 12.962 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 
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assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

3. POLOS DO RIO GRANDE DO SUL- REGIÃO SUL 

 

IGREJINHA - Igrejinha é um município brasileiro do estado do Rio Grande do 

Sul localizado no Vale do Paranhana, a uma latitude 29º34'28" sul e a 

uma longitude 50º47'25" oeste, estando a uma altitude média de 18 metros. Sua 

população estimada em 2013 era de 33.711 habitantes para uma área de 135,861 km².[8] 

Colonizado por imigrantes alemães durante o século XIX, ainda hoje possui 

população predominantemente de origem alemã. O nome do município se deve a uma 

pequena igreja construída pelos imigrantes em 1863. Para celebrar as tradições de seus 

antepassados a cidade criou a Oktoberfest de Igrejinha.[9][10] 

É um município que conta com as águas do rio Paranhana. Seu principal acesso é 

pela estrada RS-115, embora também seja atendido pela RS-020. A cidade é uma das 

maiores produtoras de calçados femininos do Brasil e também a 33ª cidade a ingressar 

na Região Metropolitana de Porto Alegre, conforme a Lei nº 13.853 de 22 de 

dezembro de 2011. Com população estimada em 2018 com 36.450 habitantes. 

Quanto ao trabalho e rendimento no ano de  2016, o salário médio mensal era de 

2.0 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era 

de 41.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 348 

de 497 e 32 de 497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava 

na posição 1807 de 5570 e 140 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 18.7% da população 

nessas condições, o que o colocava na posição 457 de 497 dentre as cidades do estado 

e na posição 5517 de 5570 dentre as cidades do  

Em 2015, conforme dados do IBGE, na área da educação, os alunos dos anos 

inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.3 no IDEB. Para os alunos dos 

anos finais, essa nota foi de 5. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos 

alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 87 de 497. Considerando a nota 
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dos alunos dos anos finais, a posição passava a 44 de 497. A taxa de escolarização (para 

pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.3 em 2010. Isso posicionava o município na posição 

349 de 497 dentre as cidades do estado e na posição 3221 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de 0,721, conforme PNUD, 2013. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Igrejinha e sua região de 

abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2017, 

foram de 65 docentes e para o ensino médio 58. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a ampliação 

da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD), da Faculdade 

Censupeg na cidade de Conceição de Macabu estabeleceu-se a parceira com a SIGRID 

IZAR BECKER MEI o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de 

implantação deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no 

desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos 

parceiros, que firmam acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade 

Censupeg e a empresa SIGRID para desenvolver o projeto de Educação a Distância do 

CENSUPEG na cidade de Igrejinha. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 
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acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  

 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a SIGRID, tornou-se parceira da Faculdade 

Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino Superior EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 3,82% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na 

indústria extrativa, 52,72% na indústria de transformação, 5,02% no setor de construção, 

0,76% nos setores de utilidade pública, 9,69% no comércio e 22,04% no setor de serviços. 

O município conta com 1.662 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), que 

possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o que 

justifica a oferta das vagas nos cursos de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

SANTA CRUZ DO SUL- Santa Cruz do Sul é um município que está localizado na 

região conhecida como Vale do Rio Pardo, no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, 

a 150 km de Porto Alegre. Com base nos dados do IBGE a população estimada para 2017, 

era de 127.429 pessoas, a densidade demográfica de 161,40 hab./km² e com uma área 

de 733,409 km² de extensão. É vizinha dos municípios de Vera Cruz a Leste, Rio Pardo 

ao Sul, Sinimbu a Noroeste, Venâncio Aires a Nordeste e Passo do Sobrado a Leste. Os 

principais acessos a cidade de Santa Cruz do Sul são através das rodovias RS 287 e BR 

471. O município hoje é considerado a 5ª economia do Estado e uma das 10 maiores 

cidades do Rio Grande do Sul. De acordo com a Prefeitura Municipal, há uma busca 

constante por investimentos relevantes em questões que facilitem as logísticas de 
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produção, a exemplo disto, está em processo de implantação uma espécie de porto seco, 

com apoio de uma consultoria especializada no assunto que visa os estudos de viabilidade 

para o município. Segundo pesquisas e publicações, Santa Cruz do Sul foi considerada 

em 2016, o segundo município que mais gera emprego no Brasil, e conforme o 

Departamento de Economia e Estatística do Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul, 

está entre as melhores do Estado para se investir e viver.  

O município conta com diversas opções de lazer com uma ampla gama de eventos 

culturais que acontecem nos dois teatros e na Casa das Artes Regina Simonis, além das 

quatro bibliotecas disponibilizadas com um acervo de mais de 111 mil livros.  

Com uma economia voltada para as indústrias do tabaco, com apoio dos 

produtores rurais da cidade e de cidades vizinhas. Além do tabaco, destacam-se ainda as 

culturas de milho, arroz, mandioca, soja, feijão, oleicultura, fruticultura, floricultura, cana-

de-açúcar, batata-doce, batata-inglesa e uva. A atividade pecuária também é presente; ao 

todo, há 4.365 propriedades rurais com área média de 12,7 ha.  

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de Santa Cruz do Sul é de 0,773 considerado alto de acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2013). Em análise da evolução deste 

estudo entre os anos de 2000 e 2010, o IDH-M passou de 0,682 em 2000 para 0,773 em 

2010, representando uma taxa de crescimento de 11,77%. O hiato de desenvolvimento 

humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que 

é 1, foi reduzido em 77,12% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,164), seguida por 

Renda e por Longevidade. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Santa Cruz do Sul e sua 

região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir 

os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior 

com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 
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No que se refere a educação e suas estatísticas, atualmente o município conta 

com 50 escolas municipais de ensino fundamental e outras 15 escolas estaduais de ensino 

médio. Segundo dados do IBGE a taxa de escolarização é de 98,3% para as idades entre 

6 a 14 anos (IBGE-2010); o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015, 

para os anos iniciais do ensino fundamental é de 4,4. Ainda sobre a educação 

fundamental, as matrículas correspondentes ao período de 2015, foram de 13.841 e no 

ensino médio 4.092. No que tange aos docentes, no ensino fundamental foram 982 

docentes e no ensino médio 352 docentes, com referência no ano de 2015. A oferta de 

ensino superior na cidade se dá através de instituições públicas, a nível federal e estadual, 

e duas instituições particulares. Diante destas perspectivas a Faculdade Censupeg 

entende que o desenvolvimento constante do município, atende a ampliação da oferta do 

ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e responsabilidade para 

a democratização no acesso a este segmento através da Educação a Distância (EAD).  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Santa Cruz do Sul estabeleceu-se a parceira com a I. Gewehr Gerhard 

Educação, o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de 

implantação deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no 

desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos 

parceiros, que firmam acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade 

Censupeg e a empresa I. Gewehr Gerhard Educação para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Santa Cruz do Sul. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 

acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  

 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a IGG Educação, tornou-se parceiro da 

Faculdade Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino 

Superior EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 12,96% trabalhavam no setor agropecuário, 0,06% na 

indústria extrativa, 19,45% na indústria de transformação, 6,34% no setor de construção, 

0,78% nos setores de utilidade pública, 15,22% no comércio e 42,05% no setor de 
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serviços. O município conta com 6.591 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de cursos na área de gestão e tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

 

 

 

 

 

4. POLOS DE SÃO PAULO- REGIÃO SUDESTE 

 

GUARULHOS-  Guarulhos é um município da região Metropolitana da cidade de 

São Paulo. É a segunda cidade mais populosa do estado, a 13ª mais populosa do Brasil 

e a 53ª mais populosa do continente americano. Com uma população estimada em 2017, 

segundo o IBGE de 1.349.113 habitantes, e de uma densidade demográfica de 

3.834,51hab./km² e uma área de 318,7km de extensão. Distante apenas 17 km do centro 

da maior metrópole da América Latina, o município encontra-se estrategicamente 

localizado entre duas das principais rodovias nacionais: a Via Dutra, eixo de ligação São 

Paulo a Rio de Janeiro e rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Conta 

ainda com a Rodovia Ayrton Senna, uma das mais modernas do país, que facilita a ligação 

de São Paulo diretamente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e está a 108 km do 

Porto de Santos. 

A Economia de Guarulhos começou no período colonial, em 1597 com a mineração 

de ouro na região das Lavras Velhas do Geraldo ou Catas Velhas onde hoje é conhecida 

apenas como bairro das Lavras. Esse período do ciclo do ouro em Guarulhos durou mais 
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de 200 anos. Com o fim da exploração aurífera, vieram, depois, os ciclos do Tijolo ao longo 

das várzeas dos rios Tietê, Cabuçu e Baquirivu-guaçu surgindo centenas de olarias na 

cidade, na maioria pelos imigrantes italianos. Com a introdução do tijolo como material de 

construção substituindo a taipa de pilão, as olarias em Guarulhos encontraram espaço na 

economia Paulista. O surgimento das indústrias em Guarulhos começou a partir de 1915 

com a implantação do ramal da Tramway da Cantareira que acabaram sendo atendidos 

pela linha ferroviária. Graças a diversos fatores como forma de ocupação, políticas 

públicas e localização, Guarulhos se tornou um centro estratégico de distribuição e 

logística. Hoje, Guarulhos é a 8ª cidade mais rica do Brasil, com uma produção que 

representa mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). A cidade recebeu, nas últimas 

décadas, diversos grupos populacionais que chegaram em busca de oportunidades de 

emprego e moradia. A ocupação desordenada levou à construção de um ambiente 

marcado por fortes demandas.  

 Guarulhos ainda possui um diversificado setor comercial, de modo que apresenta 

cinco grandes centros de compras, no quais são: Shopping Internacional de Guarulhos, 

Shopping Bonsucesso, Poli Shopping e Shopping Pátio Guarulhos. A cidade também 

conta com o chamado Aeroshopping, uma vez que, o próprio aeroporto se transformou em 

um grande centro de compras, atraindo turistas das mais variadas localidades. Se tratando 

de aeroporto, o Aeroporto de Guarulhos, também conhecido por Aeroporto Internacional 

de Cumbica, é o principal e o mais movimentado aeroporto do Brasil. Localizado na cidade, 

no bairro de Cumbica, ocupa uma área de 13,32 km². A cidade conta com teatros como 

o Teatro Padre Bento, Adamastor Centro, Adamastor Pimentas e o Teatro Nelson 

Rodrigues, Sistema de Bibliotecas Públicas, além de anfiteatros e museus. Na saúde, o 

município de Guarulhos conta com catorze hospitais (entre públicos e privados). Também 

se fazem presentes 69 unidades básicas de saúde (UBS) e sete policlínicas, além de 

quatro Centro de Especialidades Médicas e diversas unidades psicossociais. 

 O município de Guarulhos apresenta um clima tropical de altitude, 

com temperatura média anual entre 17º e 21º e geada esporádica em alguns lugares 

durante o inverno. Por sua condição geográfica e climática, Guarulhos apresenta uma 

cobertura vegetal primitiva nativa representada pela Mata Atlântica, também 

denominada Floresta Cantareira. Em Guarulhos, estão instaladas diversas indústrias 

como exemplo: Bauducco, Aché, Pfizer, Yamaha, Randon, Gerdau, ABB, Cummins, 

entre tantas outras.  

É ainda, um dos maiores centros na área de logística, contando com vários Centros 

de Distribuição como da Riachuelo, C&C, Ponto Frio e Dia. O setor de logística em 

Guarulhos é muito vasto, e a partir dessa necessidade diversos cursos de especialização 
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se tornaram presentes nas cidades. Entre eles encontra-se a faculdade pública estadual 

FATEC. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Guarulhos é 0,763, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 

0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,831, seguida de Renda, com índice de 0,746, e de Educação, com índice de 

0,717.  

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Guarulhos e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere a educação, no município de Guarulhos, apresenta-se através do 

IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 97% referente a 6 a 14 anos de idade 

(IBGE-2010); Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais 

do ensino fundamental corresponde a 6,2% e dos anos finais do ensino fundamental igual 

a 4,6%. As informações sobre as matrículas no ensino fundamental corresponderam no 

período de 2015 a 183.926, sendo que as matrículas no ensino médio foram iguais a 

60.381, (IBGE 2015). O município de Guarulhos conta com 423 estabelecimentos de 

ensino fundamental e 174 estabelecimentos de ensino médio. 

Diante destas perspectivas a Faculdade Censupeg entende que há um 

desenvolvimento constante do município e que atende a ampliação da oferta do ensino 

superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e responsabilidade para a 

democratização no acesso a este segmento através da Educação a Distância (EAD).  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg no 

município de Guarulhos, estabeleceu-se a parceira com Luciane de Araújo Gonçalves, o 

que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação deste 

polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de 
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pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam 

acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

Luciane de Araújo Gonçalves para desenvolver o projeto de Educação a Distância do 

CENSUPEG na cidade de Guarulhos. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 0,35% trabalhavam no setor agropecuário, 0,09% na 

indústria extrativa, 18,05% na indústria de transformação, 6,11% no setor de construção, 

1,06% nos setores de utilidade pública, 14,85% no comércio e 49,95% no setor de 

serviços. O município conta com 30.022 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos na área de Gestão e Tecnologias.  

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

 

5. POLOS DO RIO DE JANEIRO- REGIÃO SUDESTE 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Campos dos Goytacazes é 

um município do interior do estado do Rio de Janeiro, que de acordo como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população aproximada de 

500.186 habitantes, é a mais populosa cidade do interior do estado e o município com a 

maior extensão territorial, ocupando uma área de 4.026,696 km². Localizam-se no 

município, importantes universidades públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. 

Segundo o IBGE, Campos dos Goytacazes tinha em 2013, o sétimo maior PIB do Brasil, 

sendo a cidade não capital com o maior PIB nacional naquele ano. 

O município é um importante centro comercial e financeiro que abrange o norte e 

noroeste fluminense e o sul capixaba. É a 7º cidade mais rica do país e a que mais investe 
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em recursos per capita do Brasil. Campos, como é popularmente chamada pelos seus 

habitantes, também é a segunda cidade no estado que tem crescido mais o setor hoteleiro; 

em 2014, apenas na área nobre da cidade, são 14 prédios comerciais e residenciais em 

construção. Em abril de 2011, foi inaugurado o Boulevard Shopping, aquecendo mais 

ainda a economia na cidade, trazendo grandes lojas e marcas para o município, além de 

auxiliar no crescimento do parque rodoviário, bairro na cidade que tem sua principal via a 

Rodovia BR-101. Este mesmo bairro terá novos condomínios horizontais, Damha Campos 

e Royal Boulevard, que estão atualmente estão em construção. Ao largo de suas costas, 

no Oceano Atlântico, há um forte polo de exploração de petróleo e gás 

natural pela Petrobras, na plataforma continental. A cidade é a maior produtora de 

petróleo do Brasil, além de concentrar a maior parte da indústria cerâmica fluminense. Das 

sete usinas de açúcar e álcool do estado, seis estão em Campos. Várias indústrias se 

fazem presentes; apenas em 2007, mais de cinco foram instaladas através do Fundecam 

(Fundo de Desenvolvimento de Campos). 

O principal meio de transporte em Campos são os ônibus, mas o município também 

conta com o transporte realizado por algumas vans, legalizadas e não legalizadas. Em 

Campos, circulam mais de 350 ônibus, de 2 consórcios rodoviários diferentes e uma 

empresa, divididos em 3 lotes cada. O município possui dois terminais rodoviários: a Nova 

Rodoviária Roberto Silveira e a Rodoviária Shopping Estrada, além do Terminal Urbano 

Luis Carlos Prestes, localizado na Beira-Rio, área central da Cidade. O transporte aéreo 

possui voos para Vitória (ES), Macaé (RJ), São José dos Campos (SP), Belo Horizonte 

(MG), Porto Seguro (BA) e para a cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

O município possui belas praias, todas com ondas fortes e desertas. São 

frequentadas em sua maioria por surfistas, mas também a população em geral aproveita. 

Em algumas praias, há colônias de pescadores; outro famoso atrativo local é o Farol de 

São Tomé, que foi projetado pelo engenheiro francês Gustavo Eiffel, responsável por 

projetar grandes obras como a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque (EUA) e a Torre 

Eiffel, em Paris (França). 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) de Campos dos Goytacazes alcançou 0,716 sendo considerado elevado de 

acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/2010).  

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 
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a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Campos dos Goytacazes 

e sua região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca 

reduzir os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino 

superior com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da 

população. 

No que se refere especificamente as estatísticas da educação no município de 

Campos dos Goytacazes, apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de 

escolarização de 97,3% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010); Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental 

corresponde a 5,0 e dos anos finais do ensino fundamental igual a 3,5. As informações 

sobre as matrículas no ensino fundamental corresponderam no período de 2015 a 70.112, 

sendo que as matrículas no ensino médio foram iguais a 15.571, (IBGE 2015). No que 

tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2015, foram de 

4.288 docentes e para o ensino médio 1.705. O município contava no período de 2015 

com 329 escolas de ensino fundamental e 69 do ensino médio. Diante destas perspectivas 

a Faculdade Censupeg entende que há um desenvolvimento constante do município e que 

atende a ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com 

qualidade e responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através 

da Educação a Distância (EAD). 

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg no 

município de Campos dos Goytacazes,  estabeleceu-se a parceira com o Centro 

Educacional Sunflower Ltda, o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento 

concreto de implantação deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas 

no desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos 

parceiros, que firmam acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade 

Censupeg e a empresa Centro Educacional Sunflower Ltda para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do CENSUPEG na cidade de Campos dos Goytacazes. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 4,77% trabalhavam no setor agropecuário, 2,20% na 

indústria extrativa, 8,29% na indústria de transformação, 10,46% no setor de construção, 

1,10% nos setores de utilidade pública, 16,18% no comércio e 49,74% no setor de 

serviços. O município conta com 9.923 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 
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que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos na área de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

CASIMIRO DE ABREU- O município de Casimiro de Abreu que leva o nome do 

seu ilustre poeta romântico, Casimiro de Abreu (1839-1860) está localizado na Região das 

Baixadas Litorâneas, bem como dos Lagos do estado do Rio de Janeiro em uma área 

correspondente a 460,843 km² de extensão. Sua população estimada em 2017 é de 

41.999 habitantes, com uma densidade demográfica de 76,71 hab./km² (dados do 

IBGE/2010).  

A região ao qual se localiza abrange também os municípios de Araruama, Armação 

dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Iguaba Grande, Maricá, 

Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. Em sua 

organização municipal além da sede chamada Casimiro de Abreu, há outros Três distritos: 

Barra de São João, Professor Souza e Rio Dourado. Os limites municipais são 

respectivamente: Macaé (Norte), Cabo Frio (Sul), Nova Friburgo e Silva Jardim (Oeste), e 

Rio das Ostras (Noroeste). A BR-101 atravessa o município de sudoeste a noroeste, 

passando pela sede e pelos distritos de Professor Souza e Rio Dourado. A rodovia 

estadual RJ-162 liga a BR-101 a Barra de São João. A RJ-106 atende o litoral, ligando 

Barra de São João a Rio das Ostras, ao norte, e Cabo Frio, ao sul. A RJ-142 alcança Nova 

Friburgo, pelo interior, estando apenas parcialmente pavimentada. A Estrada de Ferro 

Leopoldina, que opera a linha Rio-Vitória, também atravessa o território municipal. 

Entre suas características é um município litorâneo, sendo polo turístico ecológico 

e rural, com atrativos preservados de rios, cachoeiras e mar, com destaque principalmente 

no distrito de Barra de São João. Ainda sobre os aspectos naturais do turismo, a Reserva 

Biológica Poço das Antas que é compartilhada com o município vizinho de Silva Jardim 
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abriga em seu ecossistema diversas espécies ameaçadas. Com a marca de um turismo 

rural e serrano, na região noroeste, próxima à sede, onde o Rio Macaé marca a divisa com 

o município de Nova Friburgo e Macaé; assim como tem seu lado de várzeas e alagados, 

no seu lado litorâneo, próximo ao distrito de Barra de São João. A paisagem que circunda 

o vale deste rio é considerada bela, sobretudo, com a presença dos antigos casarões e 

fazendas ali instalados pela região. Já o Rio São João nasce no município de Cachoeiras 

de Macacu, atravessa o município de Silva Jardim e o distrito-sede de Casimiro de Abreu, 

indo desaguar em Barra de São João. O trecho de maior interesse turístico está junto à 

margem esquerda desse Rio, no Núcleo Histórico de Barra de São João, com um antigo 

casario rodeado de frondosas árvores. Em Casimiro de Abreu, há duas distintas áreas de 

pesqueiras, sendo a identificação da pesca marítima, que apreende praticamente toda a 

extensão do litoral de Barra de São João junto às praias, na Ilha de Trinta Réis e nas 

imediações da Prainha, em que os praticantes utilizam a pesca de arremesso e de 

mergulho; e o outro tipo de pesca sendo a pesca fluvial, na sede do município, com mais 

abrangência no Rio Macaé e alguns de seus afluentes, além de Barra de São João, nos 

trechos próximos a sua foz. 

A economia da região, predominantemente agrícola, com participação de comércio 

e serviços, segundo dados do IBGE seu PIB per capita é de R$ 48.688,24, em que o 

percentual das receitas oriundas de fontes externas é de 73,7%. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é 0,726, em 2010, o que situa esse 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Segundo 

o IBGE a dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Longevidade, com 

índice de 0,811, seguida de Renda, com índice de 0,734, e de Educação, com índice de 

0,642. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Casimiro de Abreu e sua 

região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir 
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os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior 

com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

Especificamente as estatísticas da educação no município de Casimiro de Abreu, 

apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 98,5% 

referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010); Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 5,7 e dos anos 

finais do ensino fundamental igual a 3,7. As informações sobre as matrículas no ensino 

fundamental corresponderam no período de 2015 a 6.097, sendo que as matrículas no 

ensino médio foram iguais a 1.992, (IBGE 2015). No que tange aos docentes no ensino 

fundamental, referência do ano de 2015, foram de 373 docentes e para o ensino médio 

177 com 25 escolas de ensino fundamental. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a ampliação 

da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância (EAD).  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Casimiro de Abreu estabeleceu-se a parceira com a Gestão e Gerenciamento 

Educacional OTZ, o que assegurou adentrar com um planejamento concreto de 

implantação deste polo aliando experiências em educação, vontades mútuas no 

desenvolvimento de pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos 

parceiros que firmam acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade 

Censupeg e a empresa Centro Educacional Batista para desenvolver o projeto de 

Educação a Distância do Censupeg na cidade de Casimiro de Abreu. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 4,26% trabalhavam no setor agropecuário, 2,21% na 

indústria extrativa, 6,73% na indústria de transformação, 14,26% no setor de construção, 

1,01% nos setores de utilidade pública, 14,49% no comércio e 52,41% no setor de 

serviços. O município conta com 1.040 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de cursos na área de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 
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Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

CONCEIÇÃO DE MACABU - é um município brasileiro localizado entre a serra e 

o mar na região norte do estado do Rio de Janeiro. Um terço de seu território é constituído 

de serras de altitudes que oscilam de 300 a 989 metros; os outros dois terços alternam-se 

entre planícies aluviais, com altitudes mínimas de até 4 metros, e morros e morrotes, de 

100 a 300 metros. Com uma população estimada pelo IBGE 2018 de 23.064 habitantes. 

Quanto ao trabalho e rendimento, em 2016, o salário médio mensal era de 1.7 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

12.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 70 de 

92 e 70 de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na 

posição 3453 de 5570 e 2430 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 35.4% da população 

nessas condições, o que o colocava na posição 38 de 92 dentre as cidades do estado e 

na posição 3484 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Na educação em Conceição de Macabu, conforme dados do IBGE 2015, os alunos 

dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.7 no IDEB. Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com cidades do mesmo 

estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 71 de 92. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 48 de 92. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.8 em 2010. Isso posicionava o 

município na posição 8 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 834 de 5570 dentre 

as cidades do Brasil. 

Em seus indicadores sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 

(IDH-M) de 0,712, conforme PNUD, 2013. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 
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nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Conceição de Macabu e 

sua região de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca 

reduzir os impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino 

superior com o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da 

população. 

No que tange aos docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2017, 

foram de 41 docentes e para o ensino médio 82. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que o desenvolvimento constante do município, atende a ampliação 

da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância.  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância (EAD), da Faculdade 

Censupeg na cidade de Conceição de Macabu estabeleceu-se a parceira com a 

SINERGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL o que nos assegurou 

adentrarmos com um planejamento concreto de implantação deste polo, aliando 

experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de pessoas e 

subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam acordo 

através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a empresa 

SINERGIA para desenvolver o projeto de Educação a Distância do CENSUPEG na cidade 

de Conceição de Macabu. 

A instituição parceira tem uma história de desenvolvimento com educação no 

cuidado com a qualidade e na aproximação com a comunidade. Está consolidada em sua 

missão a excelência na formação e informação. Contando com espaços adequados de 

acordo com as prerrogativas do MEC para a recepcionar os alunos e seus colaboradores, 

sendo uma instituição com prestígio e notório destaque na região onde está situada, o que 

se alia aos estudos de viabilidade de implantação de polos, agregando ao planejamento 

de ações no Plano de Gestão da Faculdade Censupeg.  

 A comunidade possui um forte vínculo com a instituição e para atender a demanda 

regional de formação para o Ensino Superior a SINERGIA, tornou-se parceira da 

Faculdade Censupeg e vai ampliar sua atuação de educação básica para o Ensino 

Superior EAD. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 10,04% trabalhavam no setor agropecuário, 3,01% na 

indústria extrativa, 5,43% na indústria de transformação, 11,69% no setor de construção, 
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0,56% nos setores de utilidade pública, 12,99% no comércio e 50,56% no setor de 

serviços. O município conta com 352 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta de cursos na área da Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

SÃO FIDÉLIS- São Fidélis está situada na região norte do estado do Rio de 

Janeiro, administrativamente localiza-se no estado na microrregião de Campos dos 

Goytacazes, no Norte Fluminense, tendo uma área de 1.028,095 km² de extensão, dividida 

em cinco distritos e uma população estimada para 2017 segundo dados do IBGE de 

37.689 habitantes e uma densidade demográfica de 36,39 hab./km². 

Seu acesso principal se dá pela rodovia RJ-158, que liga a cidade a Campos dos 

Goytacazes, e via sistema rodoviário está a 326 km de distância da capital do estado, 

cidade do Rio de Janeiro. Seus municípios limítrofes são: Cambuci, Campos dos 

Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Santa Maria Madalena e São Sebastião do 

Alto. 

Considerada a "Cidade Poema" devido às belezas naturais e ao seu grande 

número de poetas, com isso apresenta seu Festival de Poesia Falada, que ocorre todos 

os anos e culturalmente, abriga a Academia Fidelense de Letras. Sua territorialidade está 

às margens do Rio Paraíba do Sul e por dois importantes afluentes: Rio Dois Rios e Rio 

do Colégio. São Fidélis está envolvida por belas montanhas e por um clima agradável, 

tendo em seu território partes de uma região serrana abrangendo o Parque Estadual do 

Desengano – ambiente de Mata Atlântica composto de vegetações e faunas nativas, além 

de belíssimas cachoeiras, sendo atratividades aos turistas e visitantes para a prática do 

ecoturismo e do turismo de aventura. São Fidélis possui um urbanismo com linhas 

respeitadas, trazendo também como atrativos turísticos as construções históricas, 
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culturais e ecológicas. Entre estas opções com destaque para o Mercado Municipal, os 

quiosques, igrejas, monumentos, praças, fazendas, Serra do Sapateiro, Serra Peito de 

Moça, além de outras serras e cachoeiras. No ano de 2009, a Igreja Matriz do município, 

em seu projeto de arquitetura ainda ímpar, completou 200 anos.  

Sua economia é baseada na agricultura, sendo que se caracteriza pela policultura, 

em que dentre suas principais culturas está a de cana-de-açúcar, arroz, milho, tomate, 

banana, algodão e goiaba. Aspecto relevante encontra-se também na agropecuária, com 

gado de corte e pecuária leiteira suas maiores fontes de produção econômica. Apresenta 

potencial para fruticultura, olericultura, floricultura e silvicultura. Há em seus segmentos 

econômicos a representação em menor expressividade da indústria, assim como 

despontando o setor de comércio, cooperativas e pesca. De acordo com o IBGE-2015, o 

município teve expresso em seu Produto Interno Bruto (PIB), per capita o valor de R$ 

19.003,73. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em São Fidélis e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, (IDH-M) de São Fidélis é de 

0,691 considerado médio de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD/2013), abaixo na média nacional que é ,0754. O município 

apresenta índices de desenvolvimento na educação muito abaixo das metas de Plano 

Nacional de Educação. Para tal sentença destaca-se que são 158 colégios ativos nas 

redes pública e privada. Ao mesmo tempo, a média do PIB per capita em abaixo de R$ 20 

mil reais evidencia a carência socioeconômica na região. Especificamente as estatísticas 

da educação no município de São Fidélis, apresenta-se através do IBGE os seguintes 

dados: Taxa de escolarização de 97,1% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2010) de 

acordo este dado posicionava o município na posição 64 de 92 dentre as cidades do 
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estado e na posição 3.221 de 5.570 dentre as cidades do Brasil; no que tange o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental 

corresponde a 4,3 e dos anos finais do ensino fundamental igual a 4,3 sendo que na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava 

esta cidade na posição 66 de 92. As informações sobre as matrículas no ensino 

fundamental corresponderam no período de 2015 a 4.502, sendo que as matrículas no 

ensino médio foram iguais a 1.228, (IBGE 2015). No que tange aos docentes no ensino 

fundamental, referência do ano de 2015, foram de 384 docentes e para o ensino médio 

149. Sobre a população com ensino superior completo, obtém-se o índice de 4,16%. 

Dessa forma evidencia-se a necessidade da oferta diversificada de cursos e cabe uma 

formação que promova o desenvolvimento econômico e social, conforme as proposições 

do projeto EAD da Faculdade Censupeg. Tais perspectivas, sociais e econômicas geram 

garantias de que a Faculdade Censupeg prevê desenvolvimento constante no município, 

com a ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com 

qualidade e responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através 

da Educação a Distância (EAD).  

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de São Fidélis optou-se por implantar na sede da Faculdade apresentando-o como 

um Polo de Apoio Presencial, por isso não houve a necessidade de estabelecer nenhum 

tipo de parceria, pois tanto a estrutura física como a equipe de profissionais estarão 

diretamente vinculados com a Unidade Sede. 

A Faculdade Censupeg em São Fidélis atualmente oferece a comunidade 5 cursos 

de Graduação presenciais: Enfermagem, Nutrição, Ciências Sociais (licenciatura), 

Educação Física (Licenciatura) e Administração. Todos os cursos muito bem avaliados 

pelo MEC nos processos de autorização e de reconhecimento: Enfermagem - nota 3, 

Nutrição nota 3, Ciências Sociais (licenciatura) nota 3, Educação Física (Licenciatura) nota 

3 e Administração nota 4. Muitas ações de extensão permeiam os cursos e fortalecem o 

vínculo com a comunidade, entre eles podemos destacar as parcerias em todas as ações 

que a Secretaria de Saúde do Município realiza e os acadêmicos da Enfermagem e 

Nutrição participam ativamente; a outra grande ação que a Faculdade Censupeg tem 

desenvolvido é o Projeto: Neuropsicopedagogo na Escola, que tem o objetivo de melhorar 

consideravelmente o desenvolvimento da aprendizagem das crianças da rede Municipal 

de ensino na Educação Básica.  

A equipe diretiva da faculdade participa ativamente de diferentes segmentos da 

comunidade e contribui diretamente em órgãos como: Conselho Municipal de Educação; 

Conselho Municipal da Cultura; Associação Comercial, Industrial e Agrícola, entre outras. 
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De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 18,08% trabalhavam no setor agropecuário, 3,41% na 

indústria extrativa, 6,03% na indústria de transformação, 8,45% no setor de construção, 

0,84% nos setores de utilidade pública, 13,85% no comércio e 45,23% no setor de 

serviços. O município conta com 681 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos na área de gestão e tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 

 

6. POLO DE PARÁ - REGIÃO NORTE 

 

SANTARÉM- Santarém é um município do estado do Pará. Com uma população 

estimada em 2018, segundo o IBGE de 302.667 habitantes, e de uma densidade 

demográfica de 12,87 hab./km² (IBGE-2010) e uma área de 17.898 km de extensão. Os 

municípios limítrofes são Monte Alegre, Alenquer, Belterra e Mojuí dos Campos. O 

município é o terceiro mais populoso do estado, atrás somente da capital, Belém e 

de Ananindeua, e o principal centro urbano, financeiro, comercial e cultural do oeste do 

estado. 

 Atualmente a economia de Santarém está assentada nos setores 

de comércio e serviços, no ecoturismo, nas indústrias de beneficiamento (madeira, 

movelarias, olarias, panificadoras, agroindústrias, beneficiamento de peixe etc.) e no 

setor agropecuário, que segundo o IDESP, na sua pesquisa sobre o Produto Interno 

Bruto dos municípios em 2008, destacou-se como maior produtor de arroz e soja do 

estado do Pará e como terceiro maior produtor de mandioca do estado e o quarto 

do Brasil. O setor agropecuário se destaca na economia de Santarém e é representado 

pelas atividades pesqueiras, pela pecuária de corte e leiteira, agricultura, 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1#Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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pela avicultura, extrativismo, etc. No entanto, segundo o CEAMA, Santarém compra 

semanalmente 120 toneladas de alimentos de outros mercados produtores. Atualmente 

a agricultura familiar é o seguimento responsável pelo abastecimento de parte 

considerável dos produtos que chegam à mesa dos consumidores, considerando, por isso, 

de grande relevância para Santarém. O setor secundário é representado pelas chamadas 

indústrias leves, de pequeno porte, que utilizam processos semi-indústrias, limitando-se 

ao beneficiamento de alguns produtos primários e extrativos, tais como processamento de 

madeira, moveleiras, beneficiamento de látex, usinas de beneficiamento de arroz e de 

castanha, casas de farinha, indústrias de beneficiamento de pescado, produção de 

alimentos (panificadoras, torrefações, fábrica de refrigerantes), fábricas de gelo e 

sabão, agroindústrias, pequenas unidades artesanais que trabalham 

com madeira, barro, couro e fibra, marcenarias, material impresso, vestuário e 

confecções. Em 2008 a participação do setor industrial no Produto Interno Bruto de 

Santarém foi de 14%. 

Santarém apresenta vocação natural para o ecoturismo, o turismo de base 

comunitária, o turismo histórico e cultural, o turismo gastronômico, o turismo religioso e o 

turismo de aventura. Também apresenta grande potencial para desenvolver outros 

segmentos como o turismo de eventos e negócios. No mês de setembro acontece o Sairé, 

uma manifestação folclórica e religiosa realizada em Alter do Chão. Anualmente a festa 

atrai milhares de turistas, que durante cinco dias, cantam, dançam e participam de rituais 

religiosos e profanos, resultantes da miscigenação cultural entre índios e portugueses; é 

um dos principais festivais folclóricos do Brasil. O Sairé de hoje em dia é uma modificação 

contemporânea dos rituais realizados pelos indígenas que habitavam a região no passado, 

sofreu diversas mudanças com o passar dos anos, influenciadas principalmente pela 

expansão europeia e influência da Igreja Católica. Trata-se de um 

evento religioso realizado pela a Igreja da Paz Santarém que acontece todos os anos no 

mês de Julho no Estádio Colosso do Tapajós, que reúne milhares de pessoas que 

celebram três dias de muita música, dança, apresentações teatrais e muito mais. 

Santarém é servida pelo Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca, o quinto 

mais movimentado aeroporto do Norte do país, recebendo anualmente 400 mil 

passageiros. Situa-se a 15 quilômetros do centro da cidade. Possui uma área patrimonial 

de 11.000.000 m² e pista de pouso em concreto asfáltico com 2.400 m por 45 m, com 

capacidade para receber 225.000 passageiros por ano. Santarém dispõe de 461 leitos 

pelo SUS, quantidade inferior aos parâmetros preconizados pela portaria. O Relatório de 

Gestão da SEMSA, afirma que "a totalidade desses leitos está concentrada na área 

urbana, assim como a maioria dos Serviços Ambulatoriais de maior complexidade". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avicultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_familiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_secund%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torrefa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Couro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Alter_do_Ch%C3%A3o_(Santar%C3%A9m)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Colosso_do_Tapaj%C3%B3s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Santar%C3%A9m)
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Na zona rural os serviços de saúde são ofertados através de 15 centros de saúde e 34 

postos de saúde, com atuação permanente de enfermeiros, apoiados por agentes 

comunitários de saúde. Ambulâncias e unidades móveis terrestres e fluviais completam a 

estruturas da saúde na zona rural. 

Quando se trata de indicadores sociais, faz-se necessário uma contextualização 

macro apresentando as perspectivas e expectativa do Governo Federal, em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação-PDE que condiz com os esforços do projeto de 

implantação de polos de educação a distância ao longo do território nacional. Recolhe-se 

que para garantir sucesso no desenvolvimento nacional como um todo, deve-se considerar 

a educação como uma condição de eixo estruturante, neste caso referindo as ações do 

Estado como nação a fim de, potencializar os efeitos tanto na esfera da educação quanto 

nos demais requisitos. Acredita-se que através dos diferentes níveis de educação de 

qualidade há as possibilidades de equalização na redução de desigualdades sociais, por 

sua vez, regionalizadas em diferentes culturas, não diferente em Santarém e sua região 

de abrangência. Diante deste cenário é que a Faculdade Censupeg busca reduzir os 

impactos da desigualdade social popularizando e democratizando o ensino superior com 

o acesso que assegure qualidade e as camadas mais desassistidas da população. 

No que se refere especificamente as estatísticas da educação no município de 

Santarém, apresenta-se através do IBGE os seguintes dados: Taxa de escolarização de 

97,3% referente a 6 a 14 anos de idade (IBGE-2015); Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB 2015 – Anos iniciais do ensino fundamental corresponde a 5.2 e 

dos anos finais do ensino fundamental igual a 4.1. As informações sobre as matrículas no 

ensino fundamental corresponderam no período de 2017 a 61.034, sendo que as 

matrículas no ensino médio foram iguais a 15.568, (IBGE 2017). No que tange aos 

docentes no ensino fundamental, referência do ano de 2015, foram de 2.833 docentes e 

para o ensino médio 778. O município contava no período de 2017 com 437 escolas de 

ensino fundamental e 40 do ensino médio. Diante destas perspectivas a Faculdade 

Censupeg entende que há um desenvolvimento constante do município e que atende a 

ampliação da oferta do ensino superior, sobretudo, de modo a contribuir com qualidade e 

responsabilidade para a democratização no acesso a este segmento através da Educação 

a Distância (EAD). 

Para desenvolver o projeto de Educação a Distância da Faculdade Censupeg na 

cidade de Santarém,  estabeleceu-se a parceira com a Nathalya de Carvalho Avelino – 

ME, o que nos assegurou adentrarmos com um planejamento concreto de implantação 

deste polo, aliando experiências em educação, vontades mútuas no desenvolvimento de 

pessoas e subsidiadas pela sustentabilidade financeira de ambos parceiros, que firmam 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
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acordo através de um convênio entre a mantenedora da Faculdade Censupeg e a Nathalya 

de Carvalho Avelino – ME para desenvolver o projeto de Educação a Distância do 

CENSUPEG na cidade de Santarém. 

De acordo com o PNUD/2010, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 

18 anos ou mais do município, 27,50% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na 

indústria extrativa, 2,36% na indústria de transformação, 8,07% no setor de construção, 

10,20% nos setores de utilidade pública, 3,48% no comércio e 45,28% no setor de 

serviços. O município conta com 4.385 empresas atuantes no ano de 2016 (IBGE 2017), 

que possibilitam a absorção dos profissionais que serão capacitados pela Censupeg, o 

que justifica a oferta dos cursos na área de Gestão e Tecnologias. 

Diante disto, a Faculdade Censupeg vai contribuir com a meta do Plano Nacional 

da Educação, referente ao Ensino Superior que é elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 

matrículas, no segmento público, e garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 

na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de matrícula. Resultado parcial: 

Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos cursavam essa etapa. 

Assim, a Faculdade Censupeg estará contribuindo com o aumento de matrículas 

no ensino superior, como também estará assumindo o desafio previsto no PNE que é levar 

instituições de Educação Superior para o interior do País, aumentar o número de vagas e 

criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas. 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Financeira 
 

1) Reduzir inadimplência 
 

INDICADOR 1.1 Inadimplência 

OBJETIVO Medir a inadimplência em cada uma das áreas de negócio. 

RESPONSÁVEL Weliton 

DESCRIÇÃO Inadimplência são todos os recebíveis que não foram pagos no 
período em análise. 

FÓRMULA Divide-se o montante de títulos com vencimento no período de 
análise não pagos, pelo montante total de títulos a receber no 
mesmo período. 
 
Para medir mensalmente será sempre considerado dia 01 de 
janeiro e o último dia de cada mês fechado, com a data base o 
último dia do mês, ou primeiro dia útil. 
 
Para medir anualmente, pegar de 01 de janeiro até 31 de 
dezembro a data base dia 02 de janeiro. 
 
Quanto menor, melhor, pois é o valor que deixamos de receber 
comparado ao todo.  

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

X:\Administracao\FINANCEIRO 2017\Hopper\Indicadores 
HOPER\INADIMPLÊNCIA >>Adimplencia_Censupeg_V2 e 
Adimplencia_Fasfi_v2 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 
e Mestrado 

Instrução: Abrir o arquivo, filtrar a data conforme descrito acima, na aba 
DADOS da planilha, copiar todos os dados e juntar as duas 
planilhas em uma só. 
 
Na aba DADOS, coluna AI, ver se a formula está sendo aplicada 
até a ultima linha da tab 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Financeira 
 

2) Reduzir inadimplência 
 

INDICADOR 1.2 Perfil da curva da dívida 

OBJETIVO Apresentar a distribuição % da dívida no Curto, Médio e Longo 
Prazo. 

RESPONSÁVEL Weliton 

DESCRIÇÃO Definir horizonte temporal para dívida de Curto, Médio e Longo 
prazo. 

FÓRMULA Do montante da dívida (inadimplência), distribuir o montante 
vencido nos seguintes intervalos: 30, 60 e 90 (Curto Prazo); entre 
91 e 180 dias (Médio Prazo) e Longo Prazo: 181 a 360 dias e 
acima de 1 ano. 
 
INDICADOR = Valor de inadimplência até 90 dias (curto prazo) / 
total de inadimplência (últimos 5 anos) 
 
A Data de Corte do Longo Prazo é o limite dos últimos 5 anos, 
desconsiderando o ano vigente. 
 
Ex.: estamos em 2017, será considerado 2016-5 anos= 2012 
Para o ano de 2018, a Data de Corte será 2013. 
PDD para Graduação: 1 ano de dívida e para P.G.: 2 anos de 
dívida. 
 
Para a apuração mensal, deverá usar na data início 01 de janeiro 
do ano da data corte. A data final deverá ser o último dia do mês 
de apuração. A data base, será o último dia do mês, em caso de 
finais de semana considerar o próximo dia útil. 
 
Ex: Estamos em 02/10/2018 
A data de início será: 01/01/2013 
Data final será: 30/09/2018 
Data base: 01/10/2018 (30/09 foi no domingo) 
 
Quanto menor melhor, significa que o total da dívida que se 
tornará longo prazo é menor  

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

UNIMESTRE e MOVETECH 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Financeira 
 

3) Reduzir inadimplência 
 

INDICADOR 1.3 Evasão de alunos sem justificativa 

OBJETIVO Estimar o percentual de alunos que deixam a IES sem formalizar 
sua situação. 

RESPONSÁVEL Andreia 

DESCRIÇÃO Alunos EVADIDOS = Serão considerados todos os alunos sem 
frequencia e inadimplentes nas seguintes condições: 
 

Curso 1º - Sem 
Frequencia 

2º - Inadimplência 

Graduação 
Presencial 

Nos últimos 30 dias Acima de 30 dias 

Graduação EAD Nos últimos 15 dias 
sem acesso ao AVA 

Com 1 ou + parcelas 

Pós Graduação 
Presencial 

Nos dois últimos 
diários fechados 

Com 2 ou + parcelas 

Pós Graduação 
Semi Presencial 

Ultimas 2 disciplinas 
reprovadas 

Com 1 ou + parcelas 

Pós Graduação EAD Nos últimos 15 dias 
sem acesso ao AVA 

Com 1 ou + parcelas 

 
Vai ajudar a monitorar a eficácia do GSA 

FÓRMULA Alunos EVADIDOS sem justificativa / (Total de Alunos EVADIDOS 
(Indicador 2.3) + Alunos EVADIDOS sem justificativa) 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

UNIMESTRE, MOVETECH 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Financeira 
 

2) Aumentar Rentabilidade 
 

INDICADOR 2.1 Resultado Bruto 

OBJETIVO Equilibrar Margem de Contribuição das unidades de negócio. 

RESPONSÁVEL Weliton 

DESCRIÇÃO RL = Receita Líquida (Receita após descontos) 
CD = Custo Direto (Folha Docente, Deslocamentos, Materiais) 

FÓRMULA RB= RL – CD 

%RB = RB / RL 

 
Do valor que recebemos, subtraimos os impostos e os custos. 
 
Quanto maior, melhor. Significa o percentual que sobrou para 
pagar despesas e investimentos. 
 
Regime de Caixa 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

X:\Administracao\FINANCEIRO 2017\Hopper\Indicadores 
HOPER\MARGENS 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Financeira 
 

2) Aumentar Rentabilidade 
 

INDICADOR 2.2 Lucro líquido 

OBJETIVO Apurar o Lucro Líquido da Operação. 

RESPONSÁVEL Weliton 

DESCRIÇÃO RB = Receita Bruto (RB) 
DEDUÇÕES = Deduções (Impostos, Descontos, ...) 
RL = Receita Líquida 
CUSTOS = Custos Diretos com Cursos (Folha, Deslocamentos, 
Materias, Comissões de Venda, ...) 
DESPESAS = Despesas Operacionais Totais 
Quase EBITDA 

FÓRMULA Lucro Líquido = RB – DEDUÇÕES – CUSTOS – DESPESAS 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

UNIMESTRE, MOVETECH para DRE (Planilha) 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 
Por Unidade de Negócio (com rateio das despesas gerais) 

 
 
 

INDICADOR 2.3 Evasão de alunos 

OBJETIVO Medir a taxa de evasão dos alunos  

RESPONSÁVEL Andreia  

DESCRIÇÃO Serão considerados evadidos todos os alunos que de alguma 
forma deixam a IES antes da conclusão do curso. 
 
Para essa coleta de dados vamos considerar as seguintes 
definições no sistema sobre a situação do aluno: 
 
CURSANDO: é a situação do aluno que efetivou seu processo de 
matrícula e está apto para iniciar o curso. 
DESISTÊNCIA:  
Na Graduação:  

• Aluno que não realizou a rematrícula no período 
estabelecido no calendário e reprovou por infrequência.  

• Situação do aluno Reservado que nunca formalizou a 
matrícula. Não deu o aceite, não pagou o 1º boleto ou as 
duas situações.  

 
Na pós-graduação: 
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•  Aluno que formalizou o pedido de desistência do curso 
através de requerimento.  

• Situação do aluno cursando que abandonou o curso e 
continua com a cobrança de mensalidades. Para retornar 
ao curso precisa fazer nova matrícula. (é possível?) 

• Aluno matriculado em turma que não foi autorizada. 
(Pouco alunos) 

 
▪ Sit. Matrícula: Desistente 
▪ Situação: Desistente 
▪ Financeiro: CANC 

 

MATRÍCULA TRANCADA: é a situação do aluno da 
graduação que trancou sua matrícula registrando que deseja 
manter o vínculo com a IES. Esse vínculo se mantem pelo 
tempo de até 2 anos. Na pós não existe essa situação, pois 
a IES não tem como garantir que o mesmo curso será 
oferecido no prazo de 2 anos.  

▪ Sit. Matrícula: Trancada 
▪ Situação: Matrícula Trancada 
▪ Financeiro: 1 º boleto PEND, demais CANC 

 
TRANSFERÊNCIA INTERNA: é a situação de alunos que 
realizam transferência entre os cursos do mesmo nível na 
IES.  

▪ Sit. Matrícula: Transferência Interna 
▪ Situação: Transferido de Curso 
▪ Financeiro: PEND 

 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA: não utilizamos esse campo 
para registrar a saída de alunos, apenas a entrada. Quando 
o aluno solicita a transferência, o registro ocorre na situação 
de MATRICULA TRANCADA. Na justificativa do pedido o 
aluno registra se o motivo é transferência para outra IES.  
FALECIDO: Situação do aluno falecido. Não utilizamos hoje 
e é uma situação escolar exigida para o Censo. Solicitarei 
a inclusão ao Unimestre. 

▪ Sit. Matrícula - Graduação: Não tem opção  
▪ Sit. Matrícula – Pós-Graduação: Cancelada 
▪ Situação – Pós-Graduação: Matrícula Cancelada 
▪ Financeiro – Pós-Graduação: Cancelada 

 
Sendo assim, vamos considerar a situação de evadidos a 
soma dos alunos na situação de: DESISTÊNCIA, 
TRANSFERÊNCIA INTERNA e MATRÍCULA TRANCADA.  

FÓRMULA (DESISTÊNCIAS + TRANSFERÊNCIA INTERNA + MATRÍCULA 
TRANCADA) / (CURSANDO + DESISTÊNCIAS + MATRÍCULA 
TRANCADA) = PERCENTUAL DE EVADIDOS 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 
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FONTE DE 
DADOS 

UNIMESTRE 

DRILL-DOWN 1º nível de análise do percentual de evasão:  
- Resultado total do grupo CENSUPEG; 
 
- Resultado de todos os cursos presenciais do grupo CENSUPEG;  
- Resultado de todos os cursos EAD do grupo CENSUPEG;  
- Resultado geral graduação; 
- Resultado geral da pós-graduação; 
 
 2º nível de análise do percentual de evasão: 
 - Resultado da graduação presencial;  
- Resultado da graduação EAD;  
- Resultado da pós-graduação presencial; 
- Resultado da pós-graduação semipresencial; 
- Resultado da pós-graduação EAD.  
 
3º nível de análise do percentual de evasão:  
Graduação Presencial:  
- Resultado da graduação presencial por curso;  
- Resultado da graduação presencial por turma;  
 
Graduação EAD:  
- Resultado da graduação EAD por curso; 
 - Resultado da graduação EAD por turma;  
- Resultado da graduação EAD por Unidade (Polo).  
 
Pós-graduação Presencial:  
- Resultado da pós-graduação presencial por curso;  
- Resultado da pós-graduação presencial por turma; 
 - Resultado da pós-graduação presencial por consultor;  
 
Pós-graduação EAD : 
- Resultado da pós-graduação EAD por curso;  
- Resultado da pós-graduação EAD por turma;  
- Resultado da pós-graduação EAD por consultor;  
 
Pós-graduação semipresencial: 
- Resultado da pós-graduação semipresencial por curso;  
- Resultado da pós-graduação semipresencial por turma;  
- Resultado da pós-graduação semipresencial por consultor; 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 
Dimensão Clientes 

 
3) Praticar a excelência no relacionamento com os alunos 

 

INDICADOR 3.1 Percentual de entrega de documentos no prazo 

OBJETIVO Superar as expectativas dos alunos em relação ao tempo de 
entrega de documentos de acordo com os prazos previamente 
comunicados. 

RESPONSÁVEL Andreia 

DESCRIÇÃO Monitoramento da entrega de documentos 

FÓRMULA % Entrega documentos no prazo = número de documentos 
entregues no prazo/total de documentos entregues. 
 
Para esse indicador faremos o acompanhamento da entrega dos 
principais documentos que registram o resultado final do aluno 
que são: 
 
Certificado de Conclusão: registra a conclusão dos cursos de pós-
graduação. 
Prazo de entrega: 60 dias 
 
Diploma: registra a conclusão dos cursos de graduação. 
Prazo de entrega: 90 dias 
 
No último dia do mês são coletados todos os documentos emitidos 
nesse mês, fazendo o cálculo do período de dias entre a data de 
solicitação e a data de emissão, ambas registrada no módulo 
requerimento da UNIMESTRE. 
 
Dentro do mês de análise, pegar a data da entrega e olhar para 
trás quanto a data do pedido (Verificar se está no prazo). 
 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

Relatórios do Sistema UNIMESTRE  

DRILL-DOWN A análise será feita para: 
- Grupo CENSUPEG; 
- Graduação presencial; 
- Graduação EAD; 
- Pós-graduação presencial com certificação própria; 
- Pós-graduação presencial com certificação de parceiros; 
- Pós-graduação semipresencial; 
- Pós-graduação EAD; 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
 

3) Praticar a excelência no relacionamento com os alunos 
 

INDICADOR 3.2 Qualidade no atendimento 

OBJETIVO Mensurar a qualidade do atendimento e identificar pontos de 
melhorias. 

RESPONSÁVEL Andreia 

DESCRIÇÃO Os instrumentos para coleta de informações terão questões 
específicas relacionadas ao atendimento dos alunos. 
Como fonte de dados serão utilizadas duas ferramentas: 
Nesse momento: 
As respostas obtidas no processo de auto avaliação institucional 
(CPA) através do sistema UNIMESTRE que serão coletadas nos 
seguintes períodos: 
- Pós- graduação presencial, semipresencial e EAD: ao final de 
cada disciplina; 
- Graduação presencial no final do semestre; 
- Graduação EAD no final de cada disciplina. 
As perguntas desse momento são: 
- Com relação ao local das aulas, qual a sua avaliação? 
- Como você avalia a prestatividade do professor? 
- Como você avalia o atendimento prestado pela equipe de 
suporte local? 
 
Filtrar respostas de 01/01/2018 até  o ultimo dia de cada mês. 
 
E futuramente: 
 As respostas obtidas pela avaliação de atendimento por telefone 
que serão coletadas após cada ligação do aluno. 
Os dados serão obtidos através das seguintes perguntas: 
- Qual é a nota que você dá para o atendimento realizado nesse 
momento?  

FÓRMULA Nota média de todos os resultados obtidos. 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

1 a 10 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

- Relatório de auto avaliação institucional; 
- Relatório do atendimento telefônico; 

DRILL-DOWN  
Índice de qualidade de atendimento através da auto avaliação 
institucional: 
1º nível: 
- Resultado total do grupo CENSUPEG; 
- Resultado da graduação presencial;  
- Resultado da graduação EAD; 
- Resultado da pós-graduação presencial;  
- Resultado da pós-graduação semipresencial; 
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- Resultado da pós-graduação EAD. 
2º nível: 
Graduação Presencial: 
- Resultado da graduação presencial por curso; 
- Resultado da graduação presencial por turma; 
- Resultado da graduação presencial por professor; 
Graduação EAD: 
- Resultado da graduação EAD por curso; 
- Resultado da graduação EAD por turma; 
- Resultado da graduação EAD por professor; 
- Resultado da graduação EAD por Unidade. 
Pós-graduação Presencial: 
- Resultado da pós-graduação presencial por curso; 
- Resultado da pós-graduação presencial por turma; 
- Resultado da pós-graduação presencial por professor; 
- Resultado da pós-graduação presencial por consultor; 
Pós-graduação EAD 
- Resultado da pós-graduação EAD por curso; 
- Resultado da pós-graduação EAD por turma; 
- Resultado da pós-graduação EAD por consultor; 
Pós-graduação semipresencial 
- Resultado da pós-graduação semipresencial por curso; 
- Resultado da pós-graduação semipresencial por turma; 
- Resultado da pós-graduação semipresencial por professor; 
- Resultado da pós-graduação semipresencial por consultor; 
 
Índice de qualidade de atendimento através do telefone: 
- Resultado do Grupo CENSUPEG; 
- Resultado da Unidade; 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
 

3) Praticar a excelência no relacionamento com os alunos 
 

INDICADOR 3.4 Recomendação da IES pelo aluno 

OBJETIVO Mensurar o índice de recomendação da Censupeg pelo aluno. 

RESPONSÁVEL Bruno 

DESCRIÇÃO Nível de intenção do aluno em relação à recomendação da IES 
para a sua rede de relacionamento. Será feita através de das 
seguintes perguntas: 
 
1) Você recomenda o CENSUPEG (S/N)? 
2) Numa nota de 1 a 10, quanto você avalia o CENSUPEG? 
 
Estas perguntas serão aplicadas a todos os alunos ativos da 
graduação nos meses de Junho e Novembro por meio do 
questionário da Avaliação Institucional. 
 
Para os alunos de pós-graduação presencial será aplicado aos 
alunos que finalizarem a 8ª aula. Os respondentes de Dez a Jun, 
serão computados como respostas de Junho, os respondetes de 
Jul a Nov serão computados como respostas de Novembro. 
 
Para os alunos de pós-graduação EAD será aplicado aos alunos 
que finalizarem o primeiro módulo. Os respondentes de Dez a Jun, 
serão computados como respostas de Junho, os respondetes de 
Jul a Nov serão computados como respostas de Novembro. 
 
Escala NPS: 
9 -10: Promotor 
7 - 8: Neutro 
1 - 6: Detrator 
 
Para fins contabilização da meta anual, o indicador anual será a 
média simples entre os indicadores de Julho e Novembro de cada 
segmento.  

FÓRMULA Total de respostas positivas/total de respostas 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

% 

PERIODICIDADE Semestral 

FONTE DE 
DADOS 

Pesquisa/Questionário via e-mail/UNIMESTRE 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 

 

DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
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4) Promover inovação e melhorias os produtos e serviços 

 

INDICADOR 4.1 Melhorias e projetos implementados 

OBJETIVO Mensurar o grau de entrega dos projetos priorizados para o semestre. 

RESPONSÁVEL Denilson  

DESCRIÇÃO Quantos projetos que foram implementados, do total de projetos 
cadastrados. 
 
Conceito de projetos = projetos, processos ou melhorias. 

FÓRMULA Número de projetos implementadas / Total de projetos priorizados 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Semestral 

FONTE DE DADOS INICIAL 
- Planilha com projetos indicados através da pesquisa de necessidades e 
dificuldades informadas pelos colaboradores.  
- Após a composição do banco de oportunidades (projetos) será aplicada a 
matriz GUT para definir prioridades e propostas que deverão ser 
trabalhadas no calendário vigente. Sendo a seleção sempre realizada 1 
mês antes do início do semestre. 
 
FUTURO 
Os projetos serão obtidos por outras fontes: 
- Indicação do grupo de melhoria; 
- Relatório de processos com SLA baixo, oriundos do Help Desk; 
- Módulo de requerimentos do UNIMESTRE; 
- Sistema de automação Marketing Comercial; 
- Pesquisa com colaboradores para indicação de pontos críticos; 
- Cooptação; 
- Avaliação de satisfação dos projetos aplicados. 
 
Após a composição do banco de oportunidades será aplicada a matriz 
GUT para definir prioridades e propostas que deverão ser trabalhadas no 
calendário vigente. 
A seleção sempre realizada 1 mês antes do início do semestre. 
 
Número de projetos e melhorias implementadas. 
- Relação de projetos que foram implantados no período. 

DRILL-DOWN Não existe 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
 

5) Promover inovação e melhorias os produtos e serviços 
 

INDICADOR 4.2 Satisfação dos projetos implantados 

OBJETIVO Mensurar o retorno na qualidade do trabalho, agilidade em 
processos e facilidade de uso. 

RESPONSÁVEL Denilson 

DESCRIÇÃO Mensurar o índice médio de satisfação relacionados aos projetos 
implantados envolvendo aspectos agilidade de processos, 
qualidade e tempo, através de um formulário de pesquisa que irá 
gerar dados.  
As pesquisas serão geradas 3 etapas: 
1ª – uma semana após a entrega da solução; 
2ª – 30 dias após a primeira pesquisa; 
3ª – 60 dias após a segunda pesquisa;  

FÓRMULA Soma de todas as avaliações dividida pelo total de projetos 
implantados. 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Escala de 1 – 10. 

PERIODICIDADE Trimestral 

FONTE DE 
DADOS 

Pesquisa com usuários, coordenadores e planilha de 
acompanhamento de projeto. 

DRILL-DOWN Avaliação por projeto 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 
Dimensão Clientes 

 
5) Consolidar o crescimento nas diferentes áreas de negócio 

 

INDICADOR 5.1 Alunos matriculados 

OBJETIVO Controlar a quantidade de alunos nas diferentes unidades de negócio 
do Grupo Censupeg com o objetivo de alinhar expectativas 
financeiras, metas comerciais e demais estruturas relacionadas à 
demanda de atendimento ao aluno. 

RESPONSÁVE
L 

Bruno 

DESCRIÇÃO Quantidade de alunos matriculados ativos contabilizados no dia 20 
de cada mês. 
 
Contabilização das matrículas dos alunos de Graduação (Presencial 
e EAD): 
As matrículas dos alunos serão associadas a um semestre letivo. Por 
exemplo: Matrículas realizadas no final de 2017 da campanha de 
verão do ano seguinte, com pagamento da primeira mensalidade 
ainda em 2017 terão o status inicial de “matriculado/reserva” e  serão 
contabilizadas para o mês de Janeiro/18. 
 
Status inicial no ato da matrícula é de Reserva. A partir do pagamento 
da primeira mensalidade, o status muda para Cursando. Ler as 
matrículas com status de Cursando mês a mês para o restante da 
campanha do período letivo. 
 
Contabilização das matrículas dos alunos de Pós-Graduação 
(Presencial e EAD): 
 
Pós-Graduação Presencial: contabilizar as matrículas com status 
“Cursando” 
Aluno realizada a matrícula, o aluno tem o Status de Reserva e deve 
ser contabilizado como matrícula, independente do pagamento da 
primeira parcela (Cursando) ou não (Reserva). 
 
Pós-Graduação EAD: contabilizar as matrículas com status 
“Cursando”. 
 
 
Metas Pós-Graduação Presencial + Pós-Graduação EAD 
 

Indicadores 2017 2018 2019 2020 

5.1 Alunos matriculados 3.790 9.460 17.890 27.120 

5.3.1 Graduação Presencial 240 260 290 320 
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5.3.2 Graduação EaD ND 4.500 12.000 20.300 

5.3.3 Pós Graduação 3.100 3.700 4.100 4.500 

5.3.4 Pós Graduação EaD 450 1.000 1.500 2.000 

 
Critérios utilizados para tabulação das metas: 
Graduação EAD: 
2018 - 4500 alunos para 2018 com 25 polos. 
2019 – 30% evasão nas matrículas de 2018 + 25 polos com 4500 
alunos, totalizando 50 polos com 9000 ingressantes = 12.000 alunos 
2020 – 30% sobre 12000, 75 polos (13.500 alunos) – formados nos 
Tecnólogos (1600) 
Esta projeção considera apenas os 5 cursos autorizados. 
 

FÓRMULA Numero de alunos matriculados ativos 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Quantidade 

PERIODICIDA
DE 

Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

Relatório de Matrículas; Planilha: 
PROC_TURMAS_CH_PorAssessor 

DRILL-DOWN Pós-Graduação; Pós-Graduação EAD; Graduação; Graduação EAD 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
 

5) Consolidar o crescimento nas diferentes áreas de negócio 
 

INDICADOR 5.2 Percentual de reingresso de alunos certificados/formados 

OBJETIVO Medir o nível de eficiência do Grupo Censupeg em manter o 
egresso 

RESPONSÁVEL Bruno 

DESCRIÇÃO Percentual de alunos cursando/formado que foram matriculados 
em novo curso. 

FÓRMULA 1º Passo: Emitir relatório de alunos da Pós Presencial, Pós Semi-
presencial e Pós EAD com as seguintes colunas: 
    - Nome do Aluno 
    - Nome do Curso 
    - Status (Deixar apenas cursando e formado) 
    - Data de ingresso 
2º Passo: Excluir alunos que ingressaram em dois cursos 
diferentes na mesma data (Alunos COMBO) 
3º Passo: Calcular o número de alunos formado/cursando 
4º Passo: Calcular o número de alunos formado/formado 
5º Passo: Calcular o número de alunos cursando/cursando 
6º Passo: Somar o número total de alunos “formado/cursando”, 
“formado/formado” e “cursando/cursando”. 
7° Calcular o percentual da soma dos status acima em relação 
ao número total de alunos, considerar cadastros únicos. 
 
Vídeo: https://youtu.be/O3ZifnO0qFw 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Trimestral 

FONTE DE 
DADOS 

UNIMESTRE 

DRILL-DOWN Graduação Presencial; Graduação EAD; Pós-graduação 
Presencial; Pós-graduação Semipresencial; Pós-graduação EAD 

 
 
  

https://youtu.be/O3ZifnO0qFw
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
 

5) Consolidar o crescimento nas diferentes áreas de negócio 
 

INDICADOR 5.3 Market Share 

OBJETIVO Medir a participação de mercado do Grupo Censupeg em número 
de alunos nas regiões relacionadas à cada unidade de 
negócio/polo. 

RESPONSÁVEL Fernando 

DESCRIÇÃO Percentual de participação no mercado de cada unidade de 
negócio dos alunos de Graduação (Presencial e EAD). 

FÓRMULA Alunos ativos do Censupeg / Total de alunos ativos em todas as 
instituições da cidade 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Anual 

FONTE DE 
DADOS 

Dados sobre a demanda de cada região: Censo-IBGE / Inep / 
Consultoria 
Dados sobre alunos ativos do Grupo Censupeg: Unimestre 
Dados sobre alunos da concorrência: Censo-IBGE / Inep / 
Consultoria 

DRILL-DOWN Graduação; Graduação EAD 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Clientes 
 

5) Consolidar o crescimento nas diferentes áreas de negócio 
 

INDICADOR 5.4 Sucesso de Formação 

OBJETIVO Medir o sucesso do egresso após um ano de conclusão do curso. 

RESPONSÁVEL Bruno 

DESCRIÇÃO A estratégia será presentar o egresso com um e-book. Para isto 
ele precisa acessar o link para baixar o material, porém antes do 
download necessita responder a pergunta: 
 

1) Atribua uma nota de 1 a 10, representando o grau de 
sucesso que você obteve com a sua Formação 

 
Temas dos e-books: 
1. Saiba como elaborar o seu plano de carreira 
2. Veja os primeiros passos para começar um negócio próprio 
3. Contribuições da Neuropsicopedagogia para a sala de aula. 
4. Como a afetividade pode contribuir para a aprendizagem 
 
Página de pesquisa: http://materiais.censupeg.com.br/o-futuro 

FÓRMULA Escala: 
9 -10: Sucesso Total 
7 - 8: Sucesso 
5 – 6: Neutro 
1 - 4: Sem Sucesso 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual 

PERIODICIDADE Anual (Novembro com relação ao ano anterior) 

FONTE DE 
DADOS 

Pesquisa feita via através do e-mail (monitorada por uma equipe 
de Pós-Vendas) 

DRILL-DOWN  
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Processos Internos 
 

6) Implantar o CSC 
 

INDICADOR 6.1 Implantação do Projeto do CSC 

OBJETIVO Acompanhar as etapas de implantação do CSC e a integração dos 
serviços. 

RESPONSÁVEL Gonter 

DESCRIÇÃO Mensurar Percentual do cumprimento das etapas para a 
implantação do CSC e a integração dos serviços. 
A partir do projeto de Implantação do CSC, controlar as atividades 
realizadas e pendentes. 
 
Depois e concluído, o indicador desaparece. 

FÓRMULA Dividir as etapas implantadas pelo total do Projeto do CSC. 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

Projeto do CSC com cronograma de Implantação 

DRILL-DOWN CSC e Área 

 

DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Processos Internos 
 

7) Implantar o CSC 
 

INDICADOR 6.2 Percentual de processos implementados no CSC 

OBJETIVO Medir o % de processos TO-BE implementados no CSC 

RESPONSÁVEL Adelir 

DESCRIÇÃO Contabilizar o total de processos mapeados por área e controlar a 
implementação de cada um deles no CSC. A partir daí avaliar 
quantos, do total, estão implementados. 
 
Depois de concluído, vira: Melhoria dos Processos Implantação. 

FÓRMULA Quantidade de processos implementados/Total de processos 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

Mapeamento de Processos 

DRILL-DOWN CSC e Área 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Processos Internos 
 

7) Mapear os processos e políticas internas 
 

INDICADOR 7.1 Percentual de processos documentados 

OBJETIVO Medir o percentual de processos TO-BE que estão devidamente 
documentados. 

RESPONSÁVEL Adelir 

DESCRIÇÃO Estabelecer a relação de todos os processos realizados no Grupo 
Censupeg e monitorar a documentação de cada um destes. 
 
Processos Documentados = que estão descritos e homologados 
e os descritos aguardando homologação 
 
Depois de concluído, vira: Melhoria dos Processos Documentados 

FÓRMULA Dividir a quantidade de processos documentados pelo total de 
processos realizados. 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

Quantidade de Processos Documentados no mapa de políticas de 
processo. 

DRILL-DOWN Unidade de Negócios / Área 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Processos Internos 
 

8) Mapear os processos e políticas internas 
 

INDICADOR 7.2 Percentual de políticas documentadas 

OBJETIVO Medir o percentual de políticas TO-BE do Grupo que estejam 
devidamente documentadas. 

RESPONSÁVEL Gonter 

DESCRIÇÃO Relacionar todas as políticas do Grupo Censupeg e monitora a 
formalização de cada uma das políticas. 
 
Políticas Documentados = que estão descritos e homologados e os 
descritos aguardando homologação 
 
 
Depois de concluído, vira: Melhoria das Políticas. 

FÓRMULA Dividir a quantidade de políticas documentadas e publicadas pelo 
total de políticas necessárias. 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Mensal 

FONTE DE 
DADOS 

Quantidade de Políticas Homologadas 

DRILL-DOWN Unidade de Negócios / Área 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Processos Internos 
 

8) Intensificar o uso da tecnologia como ferramenta de gestão e comunicação 
 

INDICADOR 8.1 Satisfação com a comunicação 

OBJETIVO Avaliar grau de satisfação com a comunicação 

RESPONSÁVEL Bruno 

DESCRIÇÃO Avaliar a qualidade da comunicação promovendo o sucesso nas 
rotinas de trabalho e na entrega dos serviços entre alunos, 
professores, parceiros regionais (consultores, executivos de polos 
e parceiros) e colaboradores da sede administrativa com o intuito 
de avaliar a qualidade das orientações, a agilidade no retorno das 
mensagens e a qualidade dos canais de comunicação. 
 
Métricas que fazem parte dos indicadores: 

1. Os alunos avaliarão a comunicação com os colaboradores 
da sede administrativa, professores e parceiros regionais. 

2. Os professores avaliarão a comunicação com os 
colaboradores da sede administrativa e parceiros 
regionais. 

3. Os parceiros regionais avaliarão a comunicação com os 
colaboradores da sede administrativa e professores. 

4. Os colaboradores da sede administrativa avaliarão a 
comunicação com os alunos, professores, parceiros 
regionais e colaboradores dos outros setores. 

 
Para fins contabilização do indicador por segmento, será feita a 
média simples das respostas sobre cada um dos envolvidos 
avaliados. 
 
Para fins de contabilização da meta semestral, será feita a média 
simples considerando os indicadores tabulados em cada um dos 
segmentos. 
  

FÓRMULA Média da qualidade da comunicação 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

1 a 10 

PERIODICIDADE Semestral 

FONTE DE 
DADOS 

Pesquisa Forms enviada via e-mail. 
 
Alunos: http://bit.ly/2zj3LtN 
Professores: http://bit.ly/2zby5nW 
Parceiros Regionais: http://bit.ly/2iZ9SgE 
Colaboradores da sede administrativa: http://bit.ly/2zc3VDI 
 

DRILL-DOWN Alunos, Professores, Parceiros Regionais e Colaboradores 
Técnico Administrativo 

 
  

http://bit.ly/2zj3LtN
http://bit.ly/2zby5nW
http://bit.ly/2iZ9SgE
http://bit.ly/2zc3VDI
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 
Dimensão Processos Internos 

 
9) Intensificar o uso da tecnologia como ferramenta de gestão e comunicação 

 

INDICADOR 8.2 Percentual de automatização dos processos 

OBJETIVO Promover a automação de processos, qualidade e agilidade. 

RESPONSÁVEL Denilson 

DESCRIÇÃO INICIAL 
- Planilha com projetos contemplando somente os processos que 
deverão ser automatizados, indicados através da pesquisa de 
necessidades e dificuldades informadas pelos colaboradores.  
- Após a composição do banco de oportunidades (projetos) será 
aplicada a matriz GUT para definir prioridades e propostas que 
deverão ser trabalhadas no calendário vigente. Sendo a seleção 
sempre realizada 1 mês antes do início do semestre. 
 
FUTURO 
Os projetos serão obtidos por outras fontes: 
- Indicação do grupo de melhoria; 
- Relatório de processos com SLA baixo, oriundos do Help Desk; 
- Módulo de requerimentos do UNIMESTRE; 
- Sistema de automação Marketing Comercial; 
- Pesquisa com colaboradores para indicação de pontos críticos; 
- Cooptação; 
- Avaliação de satisfação dos projetos aplicados. 
 
Após a composição do banco de oportunidades será aplicada a 
matriz GUT para definir prioridades e propostas que deverão ser 
trabalhadas no calendário vigente. 
A seleção sempre realizada 1 mês antes do início do semestre. 
 
Número de projetos e melhorias implementadas. 
- Relação de projetos que foram implantados no período.  

FÓRMULA Número de projetos e melhorias implementadas passivos de 
automatização/ 
Total de projetos e melhorias selecionados- passivos de 
automatização. 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual (%) 

PERIODICIDADE Semestral 

FONTE DE 
DADOS 

INICIAL 
- Planilha com projetos indicados através da pesquisa de 
necessidades e dificuldades informadas pelos colaboradores, 
utilizando somente os processos passivos de automação. 
- Após a composição do banco de oportunidades (projetos) será 
aplicada a matriz GUT para definir prioridades e propostas que 
deverão ser trabalhadas no calendário vigente. Sendo a seleção 
sempre realizada 1 mês antes do início do semestre. utilizando 
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somente os processos passivos de automação. 
 
FUTURO 
Os projetos serão obtidos por outras fontes: 
- Indicação do grupo de melhoria; 
- Relatório de processos com SLA baixo, oriundos do Help Desk; 
- Módulo de requerimentos do UNIMESTRE; 
- Sistema de automação Marketing Comercial; 
- Pesquisa com colaboradores para indicação de pontos críticos; 
- Cooptação; 
- Avaliação de satisfação dos projetos aplicados. 
 
Após a composição do banco de oportunidades será aplicada a 
matriz GUT para definir prioridades e propostas que deverão ser 
trabalhadas no calendário vigente, utilizando somente os 
processos passivos de automação. 
A seleção sempre realizada 1 mês antes do início do semestre. 
 
Número de projetos e melhorias implementadas. 
- Relação de projetos que foram implantados no período. 

DRILL-DOWN Projetos de automação em processo e implantados 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Aprendizado e Crescimento 
 

9) Promover o desenvolvimento dos profissionais Censupeg 
 

INDICADOR 9.1 Quantidade de horas de capacitação 

OBJETIVO Promover a formação dos profissionais CENSUPEG 
potencializando o modelo de negócio e a gestão do conhecimento 
na empresa. 

RESPONSÁVEL Aline 

DESCRIÇÃO Mensurar a quantidade média de horas de capacitação, seja 
capacitação presencial, EAD, interna ou externa; com foco na sua 
atuação na empresa. 
 
Grupos: 
Docente Graduação: 40 horas/ano 
Consultor: 50 horas/ano 
Funcionário: 20 horas/ano 
Gestores (Direção, Coordenador, Supervisor): 80 horas/ano 

FÓRMULA Soma das horas das capacitações promovidas. 
 
Docente Graduação = Horas de Treinamento Proporcionado 
(Acadêmico e Pedagógico) 
 
Consultor = Horas de Treinamento Proporcionado (Comercial, 
Acadêmico, Pedagógico) 
 
Funcionários = Nro de Participantes * CH Treinamento / Nro. De 
Funcionário 
 
Gestores = Nro de Participantes * CH Treinamento / Nro de 
Gestores  

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Horas de capacitação 

PERIODICIDADE Semestral 

FONTE DE 
DADOS 

RH e relatório Unimestre (treinamentos/cursos) 

DRILL-DOWN Por grupo 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Aprendizado e Crescimento 
 

10) Promover o desenvolvimento dos profissionais Censupeg 
 

INDICADOR 9.2 Avaliação de desempenho 

OBJETIVO Medir o desempenho profissional com foco nos resultados 
individuais e coletivo dos funcionários técnico/administrativo. 

RESPONSÁVEL Aline 

DESCRIÇÃO Conhecer e medir o desempenho dos profissionais estabelecendo 
uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado. 

FÓRMULA Soma de todas as pontuações e cálculo da média do grupo 
Questionário a ser preenchido pelo funcionário (autoavaliação); 
funcionário (avaliação de líderes); líderes (avaliação do 
funcionário) e líderes (avaliação de pares). 
 
Inclue-se todos os técnico administrativos, excluindo-se os 
preceptores. 
 
9 -10: Excelente 
7 - 8: Bom 
5 - 6: Regular 
1 - 4: Insatisfatório 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

1 – 10 

PERIODICIDADE Anual 

FONTE DE 
DADOS 

RH 

DRILL-DOWN Por funcionário 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Aprendizado e Crescimento 
 

10) Reter Talentos 
 

INDICADOR 10.1 Índice de rotatividade 

OBJETIVO Medir o tempo de permanência dos profissionais na instituição. 

RESPONSÁVEL Aline 

DESCRIÇÃO A rotatividade de pessoal está relacionada com a saída de 
funcionários de uma organização. 

FÓRMULA Rotatividade = ((Nro demissões no mês + Nro admissões no mês) 
/ 2) / Nro funcionário no mês anterior 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

Percentual 

PERIODICIDADE Semestral 

FONTE DE 
DADOS 

RH 

DRILL-DOWN Setor: 

• Marketing 

• Comercial 

• TI 

• Inovação 

• Acadêmico 

• Operação 

• RH 

• Contas a pagar 

• Contas a receber 

• Administrativo 
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DETALHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 

Dimensão Aprendizado e Crescimento 
 

11) Reter Talentos 
 

INDICADOR 10.2 Índice de alegria no trabalho 

OBJETIVO Avaliar o índice de alegria. 

RESPONSÁVEL Aline 

DESCRIÇÃO Índice de alegria, medido diariamente de forma anonima na 
recepção do Censupeg. Aplicação através de um Tablet na 
recepção. 

FÓRMULA Soma de todas as pontuações e cálculo da média. 
 
9 -10: Muito Feliz ☺☺ 
7 - 8: Feliz ☺ 
5 - 6: Indiferente  
1 - 4: Infeliz  

UNIDADE DE 
MEDIDA 

1 – 10 

PERIODICIDADE Leitura Diária, com apuração Mensal. 

FONTE DE 
DADOS 

RH 

DRILL-DOWN Mensal 
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ANEXO III - REGIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 
FACULDADE CENSUPEG 

REGIMENTO INTERNO 
 

TÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS 

 
 

Art. 1º A FACULDADE CENSUPEG, com limite territorial de atuação circunscrito ao 

município de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro, é uma instituição particular de ensino 

superior, mantida pela SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA SAO 

FIDELIS S/S LTDA, doravante somente Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado, 

com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São Fidélis - RJ, registrada na forma da 

lei.  

Parágrafo único. A FACULDADE CENSUPEG, doravante somente Faculdade, rege-se 

pelo presente Regimento, pela legislação do ensino superior e, no que couber pelo 

Estatuto da Mantenedora.  

Art. 2º A Faculdade tem por finalidade:  

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;  

II. formar recursos humanos nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, promovendo ações para sua formação continuada;  

III. incentivar 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;  

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

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

publicações ou de outras formas de comunicação;  

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e simultaneamente, 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade;  
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VII. 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.  

 

Parágrafo único. Para o cumprimento de suas finalidades a Faculdade pode assinar 

convênios, acordos, contratos ou protocolos, por intermédio da Mantenedora.   

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS E DO SEU FUNCIONAMENTO 

 

Art. 3º São órgãos da Faculdade:  

I. Conselho Superior (CONSUP);  

II. Diretoria;  

III. Comissão Própria de Avaliação;  

IV. Colegiado de Curso;  

V. Núcleo Docente Estruturante do Curso;  

VI. Coordenadoria de Curso.  

 

Art. 4º Ao Conselho Superior e aos Colegiados de Curso aplicam-se as seguintes normas:  

I. funcionam com a presença da maioria absoluta de seus membros e decide com maioria 

simples, salvo nos casos previstos neste Regimento;  

II. o presidente, além de seu voto, tem, nos casos de empate, o voto de qualidade;  

III. 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;  

IV. as reuniões de caráter solene são públicas e funcionam com qualquer número;  

V. das reuniões é lavrada ata, lida e assinada na mesma reunião ou na seguinte;  

VI. é obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade o comparecimento dos 

membros às reuniões dos colegiados.  

 

§ 1º São adotadas as seguintes normas nas votações:  
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I. nas decisões atinentes a pessoas, a votação é, sempre, secreta;  

 

II. nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento aprovado, 

ser normal ou secreta;  

III. não é admitido o voto por procuração;  

IV. o membro de colegiado que acumule cargo ou função tem direito, apenas, a um voto.  

 

§ 2º As decisões do CONSUP podem, conforme a natureza, assumir a forma de 

resoluções, deliberações, portarias ou instruções normativas, a serem baixadas pelo 

Diretor Geral.  

 

Art. 5º O CONSUP reúne-se, ordinariamente, duas vezes em cada semestre, e, 

extraordinariamente, quando convocados pelo Diretor Geral ou a requerimento de dois 

terços dos respectivos membros, com pauta definida.  

Art. 6º O Diretor Geral pode pedir reexame de decisão do CONSUP até quinze dias após 

a reunião em que tiver sido tomada, convocando o respectivo colegiado para 

conhecimento de suas razões e para deliberação final.  

§ 1º A rejeição ao pedido de reexame pode ocorrer somente pelo voto de, no mínimo, dois 

terços dos membros componentes do respectivo colegiado.  

§ 2º Da rejeição ao pedido, em matéria que envolva assunto econômico-financeiro, há 

recurso ex-ofício para a Mantenedora, dentro de dez dias, sendo a decisão desta 

considerada final sobre a matéria.  

 

Art. 7º 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 nele matriculados, e pelo pessoal técnico-

administrativo nele lotado.  

Art. 8º O Curso é integrado pelo Colegiado de Curso, para as funções deliberativas e 

normativas e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas.  

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO SUPERIOR 
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Art. 9º O Conselho Superior (CONSUP), órgão deliberativo e normativo da Faculdade, é 

constituído pelos seguintes membros:  

I. Diretor Geral, seu presidente nato;  

II. Diretor de Graduação;  

III. Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa;  

IV. Coordenador Pedagógico;  

V. Coordenadores de Curso;  

VI. Um representante do corpo docente por tipo de curso (bacharelado, licenciatura, 

tecnólogos e sequenciais);  

VII. Um representante do corpo discente por tipo de curso (bacharelado, licenciatura, 

tecnólogos e sequenciais); e  

VIII. Um representante da Mantenedora, por ela indicado.  

 

Parágrafo Único. O mandato dos representantes mencionados nos incisos VI e VII é de 

um ano, permitida a recondução.  

 

Art. 10. Compete ao Conselho Superior:  

 

I. deliberar sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) da Faculdade, nele contido;  

II. regulamentar o funcionamento dos cursos sequenciais por campo de saber, de 

graduação, de pós-graduação e de extensão, obedecida a legislação educacional;  

III. deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos sequenciais por campo de 

saber, de graduação, de pós-graduação de extensão e programas de educação superior, 

nas modalidades presencial e a distância, atendida a legislação vigente;  

IV. fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes curriculares 

nacionais, fixadas pelo MEC;  

V. regulamentar o desenvolvimento de estágios supervisionados, trabalhos de conclusão 

de cursos, atividades complementares e iniciação científica, de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais;  

VI. deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica da 

Faculdade e de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

VII. disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação e 

em outros cursos;  

VIII. fixar normas complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do aluno, ao 

seu desenvolvimento e diplomação, transferências, trancamento de matrículas, matrícula 
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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 com exercícios 

domiciliares, dependência e adaptação, além de normas e procedimentos para o ensino 

de graduação e pós-graduação, pesquisa e a extensão, obedecida a legislação 

educacional e correlata;  

IX. elaborar e reformar este Regimento, em consonância com as normas gerais atinentes;  

X. regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade;  

XI. aprovar o aumento ou redução da abrangência geográfica dos polos de apoio 

presencial, mediante autorização do órgão competente do Ministério da Educação;  

XII. emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe forem 

submetidos pelo Diretor Geral;  

XIII. aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade a ser submetido 

para deliberação da Mantenedora, sob o direito a veto por esta;  

XIV. decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos;  

XV. deliberar sobre o relatório anual da Diretoria;  

XVI. deliberar sobre os relatórios de autoavaliação institucional emitidos pela Comissão 

Própria de Avaliação;  

XVII. aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

da Faculdade;  

XVIII. decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; e  

XIX. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento e 

demais normas aplicáveis.  

 

Parágrafo Único. A Mantenedora poderá vetar as deliberações do Conselho Superior que 

implicarem em aumento de despesas.  

 

 

SEÇÃO II 

DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 11. O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros:  

I. o Coordenador do Curso, que o preside;  

II. do corpo docente atuante no curso,  

III. um representante do corpo discente, escolhido dentre os representantes de turma, com 

mandato de um ano, com direito a recondução.  
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IV. Um representante do corpo técnico-administrativo do curso e indicado pelo 

Coordenador do Curso, com mandato de um ano, com direito a recondução.  

 

Art. 12. Compete ao Colegiado de Curso:  

I. deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC);  

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas nas modalidades 

presenciais e a distância;  

III. emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem 

apresentados, para decisão final do CONSUP;  

IV. opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente;  

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

Coordenador;   

VI. acompanhar o desenvolvimento das atividades docentes, tutores e alunos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem das disciplinas na modalidade de educação a distância;  

VII. promover a avaliação periódica do curso; e  

VIII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.  

 

SEÇÃO III 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DE CURSO 

 

Art. 13. O Núcleo Docente Estruturante de Curso (NDE) é formado por cinco professores, 

sendo todos em regime parcial ou integral, dos quais ao menos um será em tempo integral. 

A titulação exigida para participação neste é a pós-graduação stricto sensu, sendo 

preferível o doutorado.  

Art. 14. Compete ao Núcleo Docente Estruturante do Curso:  

IX. elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC);  

X. elaborar ou aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas;  

XI. elaborar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, em conjunto com o 

Coordenador;  

XII. analisar as provas elaboradas pelo corpo docente para avaliação do processo ensino-

aprendizagem;  

XIII. analisar e avaliar os conteúdos propostos, bem como a metodologia utilizada para a 

modalidade a distância, quando for o caso; e  

XIV. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.  
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SEÇÃO IV 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 15. Orientada pelo SINAES, a Comissão Própria de Avaliação tem como principais 

objetivos, oriundos das dimensões preconizadas na Lei 10.861/2004:  

I. Identificar o perfil e o significado da atuação da IES, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 

dentre elas obrigatoriamente as seguintes:  

II. Avaliar a implantação da missão e do plano de desenvolvimento institucional.  

III. Avaliar a eficácia da política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e 

as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.  

IV. Avaliar as ações de responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio cultural.  

V. Avaliar a eficácia da comunicação com a sociedade.  

VI. Avaliar as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho.  

VII. Avaliar a organização e gestão da instituição, o funcionamento e representatividade 

dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.  

VIII. Avaliar a infraestrutura física, principalmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação.  

IX. Auxiliar no planejamento e avaliação, particularmente dos processos, análises de 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional.  

X. Avaliar a eficácia das políticas de atendimento aos estudantes.  

XI. Avaliar a eficácia da proposta de sustentabilidade financeira, tendo em vista o 

significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.  

 

Art. 16. A Comissão Própria de Avaliação será composta por:  

I. Dois representantes docentes eleitos entre seus pares;  

II. Dois discentes eleitos entre os representantes de turma;  

III. Dois técnicos administrativos eleitos entre seus pares;  
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IV. Dois membros sociedade local indicados pela Direção Geral  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

 

Art. 17. A Diretoria, integrada pelo Diretor Geral, pelo Diretor de Graduação, Diretor de 

Pós-Graduação e Pesquisa e, é o órgão executivo superior de planejamento e gestão de 

todas as atividades da Faculdade.  

Parágrafo único. A Diretoria é integrada, ainda, pela Coordenação Pedagógica, 

Coordenação Administrativa/Financeira, Coordenação de Extensão e Secretaria 

Acadêmica.  

Art. 18. O Diretor Geral é designado pela Mantenedora, com mandato de dois anos, 

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

pelo Diretor de Graduação.  

Parágrafo único. Cabe ao Diretor Geral designar o Diretor de Graduação, Diretor de Pós-

Graduação e Pesquisa, o Secretário Acadêmico, Coordenação Pedagógica, Coordenação 

Administrativa/Financeira e Coordenação de Extensão.  

 

SEÇÃO I 

DO DIRETOR GERAL 

Art. 19. São atribuições do Diretor Geral:  

I. superintender todas as funções e serviços da Faculdade;  

II. representar a Faculdade perante as autoridades e as instituições de ensino;  

III. propor a criação de cursos sequenciais por campo de saber, de graduação, pós-

graduação e extensão nas modalidades presencial e a distância com as vagas 

respectivas, assim como, linhas ou projetos de pesquisa ou programa educacionais;  

IV. decidir sobre os pedidos de matrícula, trancamento de matrícula e transferência e 

similares, obedecendo a legislação educacional em vigor;  

V. promover a avaliação institucional e pedagógica da Faculdade;  

VI. convocar e presidir as reuniões do CONSUP;  

VII. elaborar o plano anual de atividades e submetê-lo à aprovação do CONSUP;  

VIII. elaborar a proposta orçamentária;  
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IX. elaborar o relatório anual das atividades da Faculdade e encaminhá-lo ao órgão federal 

competente, depois de apreciado pelo CONSUP;  

X. conferir graus, assinar diplomas, títulos e certificados;  

XI. zelar pela manutenção da ordem e da disciplina, no âmbito da Faculdade, respondendo 

por abuso ou omissão;  

XII. propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo;  

XIII. propor a criação e atribuição de novas diretorias a serem apreciadas pela 

Mantenedora e aprovadas pelo Conselho Superior;  

XIV. designar o Procurador Institucional;  

XV. promover as ações necessárias à autorização e reconhecimento de cursos, assim 

como as relativas à renovação do credenciamento da Faculdade;  

XVI. designar os representantes junto aos órgãos colegiados, assim como os ocupantes 

de cargos ou funções de direção, chefia, coordenadoria, assessoramento ou consultoria;  

XVII. deliberar sobre publicações, sempre que estas envolvam responsabilidade da 

Faculdade;  

XVIII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas 

pertinentes;  

XIX. homologar ou pedir reexame das decisões dos colegiados;  

XX. acolher os relatórios de autoavaliação institucional emitidos pela Comissão Própria de 

Avaliação;  

XXI. estabelecer normas complementares a este Regimento, para o funcionamento dos 

setores acadêmico, técnico e de apoio administrativo, obedecida a legislação pertinente;  

XXII. fixar o regulamento dos setores que integram a Diretoria.  

XXIII. resolver os casos omissos neste Regimento, ad-referendum do CONSUP;  

XXIV. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.  

 

SEÇÃO II 

DOS DIRETORES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Art. 20. São atribuições dos Diretores:  

I. propor à Direção Geral as modificações concernentes aos processos de suas 

respectivas áreas ;  

II. coordenar a elaboração do relatório geral de atividades;  

III. indicar à Direção Geral a necessidade de contratação e dispensa de colaboradores;  
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IV. emitir parecer, quando necessário, sobre as ementas e planos de ensino das disciplinas 

dos currículos dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão e demais ofertados 

pela Faculdade;  

V. avaliar e sugerir alterações nas atividades das respectivas áreas;  

VI. acompanhar, avaliar e orientar o processo de avaliação do desempenho de alunos, 

segundo as áreas de atuação;  

VII. planejar, avaliar e acompanhar a metodologia de ensino aplicada em salas de aula, 

laboratórios e demais ambientes acadêmicos e ambiente virtual de aprendizagem, 

segundo suas áreas;  

VIII. propor medidas e atos que venham melhorar a qualidade do ensino;  

IX. supervisionar o corpo docente e técnico-administrativo da Faculdade relativo a: 

apreciação de processos de admissão, nomeação e promoção;  

X. organizar e manter cadastros e registros, dos programas e das atividades didático-

pedagógicas e administrativas;  

XI. promover a sistemática de avaliação do desempenho docente e técnico-administrativo, 

segundo suas áreas;  

XII. supervisionar as atividades dos setores subordinados;  

XIII. exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência;  

XIV. planejar, orientar e coordenar as atividades de ensino de graduação, pós-graduação, 

pesquisa e extensão, segundo suas áreas;  

XV. pronunciar-se sobre propostas de convênios que interessem às atividades, segundo 

suas áreas;  

XVI. supervisionar o planejamento, coordenação e avaliação das atividades pertinentes às 

suas áreas;  

XVII. acompanhar as atividades de capacitação docente, segundo áreas de atuação;  

XVIII. exercer outras atribuições previstas neste Regimento e demais atividades que lhe 

sejam delegadas pelo Diretor Geral e que, por sua natureza, recaiam na esfera de sua 

competência.  

 

SEÇÃO III 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Art. 21. São atribuições da Coordenação Pedagógica :  

I. Ser articulador do processo pedagógico oferecendo condições para que os professores 

trabalhem com excelência as propostas curriculares, em função de sua realidade e das 

necessidades de cada curso, conforme o PDI, PPC e este Regimento.  
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II. Promover a formação da equipe docente para que tenham condições de aprofundar os 

conhecimentos em sua área específica e garantindo a qualidade do processo de ensino 

aprendizagem;  

III. Apoiar e acompanhar a equipe de Coordenadores de Curso, o Núcleo Docente 

Estruturante e o Colegiado de Curso possibilitando a reflexão sobre a prática docente. E 

sempre que necessário emitir parecer sobre as ementas e planos de ensino das disciplinas 

dos currículos dos cursos da Faculdade;  

IV. Gerenciar e acompanhar a organização dos espaços pedagógicos de aprendizagem 

oferecendo os recursos necessários para o planejamento do processo e sua execução;  

V. Organizar os tempos pedagógicos garantindo que a equipe de docentes e discentes 

atinjam os objetivos de formação de cada curso;  

VI. Acompanhar o processo de Avaliação Institucional promovendo a participação de todos 

os segmentos da instituição e garantindo o que foi estabelecido pela CPA;  

VII. Acompanhar o registro do processo pedagógico junto com a equipe da Secretaria 

Acadêmica garantindo que a documentação acadêmica da instituição represente a 

realidade da prática pedagógica e supervisionando as atividades da Secretaria Acadêmica 

e demais órgãos de apoio e suplementares;  

VIII. Acompanhar e promover junto com as Coordenações de Curso e de Extensão todas 

as atividades de formação docente e as atividades de incentivo a pesquisa oferecidas aos 

alunos e a comunidade em geral;  

IX. propor à Direção Geral as modificações concernentes ao processo ensino-

aprendizagem da Faculdade ;  

X. coordenar a elaboração do relatório geral de atividades de ensino da Faculdade;  

XI. indicar à Direção Geral a necessidade de contratação e dispensa de professores;  

XII. acompanhar, avaliar e orientar o processo de avaliação do desempenho escolar de 

todos os estudantes e sinalizar ao Setor de Apoio ao Aluno a necessidade de um 

acompanhamento mais específico para o sucesso da aprendizagem e qualidade da 

formação docente;  

XIII. planejar, avaliar e acompanhar a metodologia de ensino aplicada em salas de aula, 

laboratórios e demais ambientes acadêmicos;  

XIV. supervisionar o corpo docente da Faculdade relativo a: apreciação de processos de 

admissão, nomeação e promoção;  

XV. promover a sistemática de avaliação do desempenho docente;  

XVI. elaborar os planos de intercâmbio de publicações e trabalhos didático-científicos;  
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XVII. pronunciar-se sobre propostas de convênios que interessem às atividades de ensino;  

XVIII. elaborar programa de extensão a ser desenvolvido pela Faculdade;  

XIX. exercer outras atribuições previstas neste Regimento e demais atividades que lhe 

sejam delegadas pelos Diretores que, por sua natureza, recaiam na esfera de sua 

competência.  

 

SEÇÃO IV 

DA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

Art. 22. São atribuições da Coordenação de Extensão :  

I. Articular as práticas de ensino e de pesquisa e estendê-las à comunidade, 

desenvolvendo a função social da instituição de ampliar e oportunizar a produção de 

conhecimento tanto pelos docentes, discentes e equipe de apoio quanto pela comunidade 

externa, seja com base em parcerias com outras instituições ou internamente auxiliando 

na ampliação da formação profissional de todos;  

II. Buscar e propor parcerias com empresas e instituições que possam contribuir para o 

enriquecimento de experiências profissionais e técnicas dos alunos ao longo de sua 

formação;  

III. Elaborar e coordenar a gestão dos editais de projetos de extensão da Faculdade 

garantindo o processo de comunicação e divulgação destes eventos;  

IV. Mobilizar e envolver a equipe de docentes para a construção, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos;  

V. Articular e incentivar as coordenações dos cursos para assuntos referentes à gestão da 

extensão;  

VI. Participar, em conjunto com a Direção e demais Coordenações, da definição, do 

planejamento e da execução de eventos institucionais;  

VII. Atender e orientar professores, técnicos e estudantes em assuntos referentes à 

extensão;  

VIII. Apoiar a Direção e Coordenações de Cursos na articulação dos projetos com a 

comunidade local operacionalizando o processo em geral;  

IX. Garantir o registro de todos os processos que envolvem o extensão e a pesquisa, 

construindo ferramentas adequadas e garantindo a publicação dos resultados científicos 

na Revista Científica da faculdade e nos demais espaços de divulgação oferecidos pela 

instituição;  
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SEÇÃO V 

DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 

 

 
Art. 23. São atribuições da Coordenação Administrativa/Financeira: 

I. Planejar junto com os Diretores e com a mantenedora as diretrizes de todas as 

atividades relacionadas com os assuntos administrativos e financeiros; 

II. Coordenar as rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos 

recursos organizacionais, sejam estes: materiais, patrimoniais, financeiros, 

tecnológicos ou humanos. 

III. Promover a elaboração, junto com os Diretores, e fazer o controle do orçamento 

anual da Faculdade; 

IV. Praticar os atos de gestão administrativa e financeira da Faculdade em conjunto 

com 

o Diretor Geral; 

V.  Manter atualizados os cadastros de funcionários da Faculdade, junto com os 

recursos humanos da mantenedora; 

VI.  Autorizar a aquisição de material permanente de consumo e equipamentos; 

VII. Supervisionar os trabalhos de obras e manutenção das dependências da 

Faculdade; 

VIII. Organizar e controlar: 

• o serviço de património da Faculdade; 

• os serviços de informática da Faculdade; 

• os serviços de limpeza e de conservação da Faculdade; 

• os serviços de portaria e vigilância da Faculdade; 

• o arquivo inativo da Faculdade; 

• a administração de pessoal. 

 

IX. Redigir, assinar e mandar afixar ou publicar editais e avisos, após visados pelo 

Diretor Geral 

X. Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Diretor Geral pela 

mantendeora, na sua área de atuação; 

XI. Resolver os casos omissos, considerados de urgência, nos limites de sua atuação, 

ad referendum dos colegiados superiores competentes. 
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XII. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Diretor a proposta orçamentária a 

ser encaminhada à Mantenedora;  

XIII. Superintender os serviços relativos aos setores de pessoal e de material, fazendo 

organizar, nas épocas próprias, os inventários e relatórios a serem remetidos aos 

órgãos competentes; 

XIV. Promover o treinamento e o aperfeiçoamento do pessoal administrativo; 

XV. Exercer ação disciplinar, na esfera de sua competência; 

XVI. Exercer as demais   atribuições delegadas pelo Diretor Geral ou que, por sua 

natureza, recaiam na esfera de sua competência. 

 

 

SEÇÃO VI 

DO SECRETÁRIO ACADÊMICO 

 

Art. 24. São atribuições do Secretário Acadêmico: 

I. Supervisionar todos os serviços da Secretaria; 

II. Organizar o relatório anual das atividades da Secretaria, encaminhando-o à 

apreciação da Diretoria de Graduação; 

III. Controlar a retirada de qualquer documento da Secretaria, mediante protocolo, por 

despacho da Diretoria de Graduação, em requerimento do interessado; 

IV. Atender os representantes do MEC, de forma a permitir o pleno exercício de suas 

funções providenciando todo o material solicitado por aquele ministério; 

V. Assinar com o Diretor Geral termos relativos a colação de grau,  

VI. Manter atualizada toda a documentação do corpo discente da Faculdade; 

VII. Atender às solicitações da Diretoria de Graduação, no âmbito de sua competência; 

VIII. Praticar todos os atos que lhe são atribuídos pela legislação de ensino e pelo 

Regimento da Faculdade. 

 

SEÇÃO VII 

DO BIBLIOTECÁRIO 

 

Art. 25.  Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário legalmente habilitado e 

auxiliares designados pela Mantenedora. 

 

Art. 26.  A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos da biblioteconomia, e, 

quanto ao seu funcionamento, rege-se por normas especiais baixadas pela Diretoria. 
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Art. 27.  A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais publicações são 

promovidas pela Biblioteca, de acordo com a indicação das coordenações, ouvida a 

Mantenedora. 

 

Art. 28.  A Biblioteca funciona diariamente durante períodos compatíveis com os trabalhos 

escolares.  

 

Art. 29.  Ao Bibliotecário compete: 

I. Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca; 

II. Zelar pela conservação dos livros, revistas e jornais e tudo quanto pertença a 

Biblioteca;  

III. Propor a Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de publicações periódicas, 

dando preferência as que se ocupam de matérias ensinadas na Faculdade e 

procurando sempre completar as obras e coleções existentes;  

IV. Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as disciplinas dos cursos 

da Faculdade, remetendo o mesmo aos a Direção Acadêmica. 

V. Prestar a Diretoria e aos professores, informações sobre as novas publicações 

editadas, no pais e no estrangeiro.  

VI. Solicitar, ao término de cada período letivo, aos professores, a. Indicação de obra 

e publicações necessárias as respectivas disciplinas;  

VII. Organizar e remeter ao Diretor da Faculdade, semestralmente, o relatório dos 

trabalhos da Biblioteca;  

VIII. Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de tele processamento para 

acesso a bancos de dados de instituições congêneres e demais centros de geração 

do saber e transferência de tecnologia;  

IX. Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso permanente da 

Biblioteca;  

X. Elaborar e executar projetos que motivem a clientela externa a utilização da 

Biblioteca em suas necessidades de consulta;  

XI. Exercer as demais atribuições determinadas neste Regimento.  

 

SEÇÃO VIII 

DO COORDENADOR DE CURSO 

 

Art. 30. O Coordenador de Curso e o seu substituto eventual são designados pelo Diretor 
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Geral, com titulação adequada às suas funções. 

 

Art. 31. São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

I. Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às 

autoridades e órgãos da Faculdade; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

III. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade 

dos professores e alunos; 

IV. Acompanhar a monitoria, estágio, atividades complementares, recursos do 

ambiente virtual de aprendizagem e demais atividades desenvolvidas no curso; 

V. Apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório das 

atividades da Coordenadoria; 

VI. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e 

monitores; 

VII. Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados 

pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 

VIII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, 

assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

IX. Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades; 

X. Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre aproveitamento de 

estudos e adaptações de alunos; 

XI. Delegar competência; e 

XII. Aprovar, mediante recomendação do Núcleo Docente Estruturante, os conteúdos 

a serem ministrados, bem como as atividades interativas a serem realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem das disciplinas da modalidade de educação a 

distância; 

XIII. Sugerir modificações que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento dos 

conteúdos técnicos das disciplinas do curso, bem como à forma e modalidade de 

ensino de ministrá-las; 

XIV. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de docentes, tutores e alunos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem das disciplinas da modalidade de educação a 

distância; 

XV. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 
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Art. 32. O Diretor Geral pode designar coordenador específico para cursos sequenciais 

por campo de saber, graduação, extensão e de pós-graduação, segundo a natureza ou 

complexidade de cada um. 

 

Art. 33. Ao CONSUP compete expedir normas complementares para a organização e o 

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

Faculdade. 

 

TÍTULO III 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

 

Art. 34. A Faculdade pode ministrar os seguintes cursos presenciais ou a distância, na 

forma da lei: 

 

I. Cursos sequenciais por campos de saber estarão abertos a candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos pelo CONSUP e sejam portadores de 

certificados de nível médio. 

II. Curso de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), abertos a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados em processo seletivo; 

III. Cursos de pós-graduação em níveis de doutorado ou mestrado, abertos a 

candidates diplomados em cursos de graduação; 

IV. Cursos de pós-graduação, compreendendo cursos ou programas de 

especialização, aperfeiçoamento e atualização, abertos a diplomados em cursos 

superiores; 

V. Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisites 

estabelecidos, em cada caso, pelo CONSUP. 

 

Art. 35. O currículo de cada curso de graduação é estabelecido pela Faculdade, 

obedecidas as diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo MEC. 

 

Parágrafo único. O currículo e os demais aspectos necessários ao regular funcionamento 

dos cursos de graduação são amplamente divulgados entre a comunidade acadêmica, 
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devendo integrar o Manual do Aluno da Faculdade. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 

 

Art. 36. A Faculdade incentiva e apoia a pesquisa, diretamente ou por meio da concessão 

de auxílio para a execução de projetos científicos, bolsas especiais, formação de pessoal 

pós-graduado, promoção de congressos e seminários, intercâmbio com outras 

instituições, divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu 

alcance. 

 

Art. 37. Os projetos de pesquisa ou de iniciação científica são coordenados por professor 

designado pelo Diretor Geral. 

 

Art. 38. Cabe ao CONSUP regulamentar as atividades de pesquisa nos aspectos relativos 

à sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como os 

relacionados à sua avaliação e divulgação. 

 

CAPÍTULO III 

DA EXTENSÃO 

 

Art. 39. A Faculdade mantém atividades de extensão, mediante a oferta de cursos e 

serviços, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de sua atuação. 

 

Art. 40. Incumbe ao CONSUP regulamentar as atividades de extensão nos aspectos 

relativos à sua organização, administração, financiamento e funcionamento, assim como 

os relacionados à sua avaliação e divulgação. 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME ACADÊMICO 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 
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Art. 41. O ano letivo, independente do civil, abrange, no mínimo, duzentos dias, 

distribuídos em períodos letivos regulares, semestrais, não computados os dias 

reservados aos exames finais, quando houver. 

 

Parágrafo Único - O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se 

completem os dias letivos previstos, bem como para integral cumprimento do conteúdo e 

duração estabelecidos nos programas das disciplinas ministradas nos cursos ofertados 

pela Faculdade. 

 

Art. 42. Para os cursos oferecidos na modalidade presencial, a integralização curricular é 

feita pelo regime seriado semestral. 

 

§1º O aluno reprovado em até 3 (duas) disciplinas, poderá se matricular no semestre 

seguinte. 

 

§2º O aluno reprovado em até 3 (duas) disciplinas, deverá cursá-las na primeira 

oportunidade em que elas forem oferecidas em regime especial.  

 

§3º Para matricular-se no Estágio Supervisionado o aluno não pode estar com pendência 

em disciplinas cujos conteúdos sejam pré-requisitos para o estágio escolhido. 

 

Art. 43. Para os cursos oferecidos na modalidade a distância, a integralização curricular é 

feita pelo regime seriado semestral formado pelo grupo de disciplinas obrigatórias, eletivas 

e optativas. 

 

§1º O aluno não avança para o próximo semestre se existir reprovação em disciplinas 

obrigatórias conforme currículo de cada curso. 

 

§2º O aluno reprovado nas disciplinas obrigatórias, deverá cursá-las na primeira 

oportunidade em que elas forem oferecidas pela IES.  

 

§3º Para matricular-se no Estágio Supervisionado o aluno não pode estar com 

dependência em disciplinas cujos conteúdos sejam pré-requisitos para o estágio 

escolhido. 

 

Art. 44. As atividades da Faculdade são programadas anualmente, em calendário, do qual 
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deve constar, pelo menos, o início e o encerramento dos períodos letivos de matrícula. 

 

Art. 45. Entre os períodos regulares podem ser executados programas de ensino, pesquisa 

e extensão extracurriculares ou curriculares, sendo que, para as disciplinas e atividades 

curriculares, as exigências são iguais, em conteúdo, carga horária, trabalho escolar e 

critério de aprovação, às dos períodos regulares. 

 

Art. 46. A Diretoria da Faculdade divulgará as condições de oferta dos cursos, mediante 

Manual do Aluno, dele devendo constar, pelo menos, as seguintes informações: 

 

I. Relação de seus dirigentes, em todos os níveis acadêmico-administrativos, 

indicando titulação, área de formação e regime de trabalho; 

 

II. Relação nominal de seu corpo docente, indicando área de conhecimento, titulação 

e qualificação profissional e regime de trabalho; 

III. Descrição da biblioteca, quanto ao seu acervo, por área de conhecimento, política 

de atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e 

utilização; 

IV. Descrição dos laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se 

destinam, área física disponível e equipamentos instalados; 

V. Relação de computadores à disposição dos cursos e descrição das formas de 

acesso às redes de informação; 

VI. Relação de cursos reconhecidos, citando o ato legal de seu reconhecimento, e dos 

cursos em processo de reconhecimento, citando o ato legal de sua autorização; 

VII. Conceitos obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo ministério da 

Educação, quando houver; 

VIII. Valor corrente das mensalidades, por curso ou habilitação; 

IX. Valor corrente das taxas de matrícula e outros encargos financeiros, a serem 

assumidos pelos alunos; 

X. Formas de ajuste vigente para os encargos financeiros previstos nos incisos IX e 

X 

 

§1º A Faculdade informará ainda, aos interessados, por meio de Manual do Aluno, antes 

de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua 

duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de 

avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 
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§2º A divulgação do Manual do Aluno poderá ocorrer por meio eletrônico através da página 

da Faculdade na internet. 

 

Art. 47. Para os cursos oferecidos na modalidade a distância, os programas de cada 

disciplina, seus demais componentes, duração, requisitos, professor responsável, tutores 

e recursos disponíveis serão todos, obrigatoriamente, disponibilizados no seu módulo 

respectivo do ambiente virtual de aprendizagem. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 48. O ingresso nos cursos de graduação e de pós-graduação, sob qualquer forma, é 

feito mediante processo seletivo, fixado pelo CONSUP. 

 

Art. 49. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão 

os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a relação e o 

período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os critérios de 

classificação e desempate e demais informações úteis. 

 

§1º A divulgação do edital pode ser feita de forma resumida, indicando, todavia, o local 

onde podem ser obtidas as demais informações, incluindo o Manual do Aluno institucional. 

 

§ 2º Os critérios e normas de seleção e admissão devem levar em conta os efeitos dos 

mesmos sobre a orientação do ensino médio e a articulação com os órgãos normativos 

dos sistemas de ensino. 

 

§ 3º O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem 

avaliados em provas, na forma disciplinada pelo Conselho Superior.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 50. A matrícula, ato formal de ingresso no curso e vinculação à Faculdade, realiza-se 
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em setor próprio, em prazo estabelecido no calendário acadêmico, instruído o 

requerimento com a documentação disciplinada pelo CONSUP. 

 

Art. 51. O candidato classificado que não se matricular dentro do prazo estabelecido, com 

todos os documentos exigidos, perde o direito à matrícula. 

 

§ 1º Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação, no prazo devido, dos 

documentos exigidos, motivo pelo qual, no ato de sua inscrição, deve tomar ciência sobre 

esta obrigação. 

 

§ 2º O eventual pagamento de encargos educacionais não dá direito à matrícula, caso o 

candidato não apresente os documentos previstos no edital. 

 

Art. 52. A matrícula deve ser renovada nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico. 

 

§ 1º Ressalvado os casos previstos neste Regimento, a não renovação de matrícula, no 

prazo regulamentar, implica abandono do curso e desvinculação do aluno da Faculdade. 

 

§ 2º O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o contrato de prestação 

de serviços educacionais e o comprovante de pagamento ou isenção dos encargos 

educacionais, bem como de quitação de parcelas referente ao semestre ou ano letivo 

anterior. 

 

Art. 53. Para a matrícula e renovação da matrícula serão observadas prioridades 

estabelecidas pela Diretoria. 

 

Art. 55. Pode ser concedido trancamento de matrícula, a qualquer tempo, para efeito de 

interrupção os estudos, manter o aluno vinculado à Faculdade e o seu direito de renovação 

de matrícula. 

 

Art. 56. Ocorrendo vaga ao longo do curso, pode ser concedida matrícula a aluno 

transferido de curso superior de instituição congênere, nacional ou estrangeira, para 

prosseguimento de estudos do mesmo ou curso afim, respeitada a legislação em vigor e 

classificação em processo seletivo. 

 

§ 1º Em caso de servidor público federal, ou membro das Forças Armadas, ou seus 
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dependentes, quando requerida em razão de comprovada remoção ou transferência ex 

officio que implique mudança de residência para a sede da unidade de ensino, polo de 

apoio presencial ou para localidade próxima destes, a matrícula é concedida 

independentemente de vagas e de prazos. 

 

§ 2º Nas vagas remanescentes podem, ainda, ser matriculados concluintes de cursos de 

graduação, na forma estabelecida pelo CONSUP. 

 

Art. 57. Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedida matrícula avulsa em 

disciplinas de curso sequencial, de graduação, ou pós-graduação a alunos que 

demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, após processo seletivo prévio. 

 

Art. 58. A matrícula de graduados ou de transferidos sujeita-se, ainda: 

 

 

 

I. Ao cumprimento dos prazos fixados no calendário acadêmico e em normas 

específicas emanadas dos órgãos colegiados; 

II. A requerimento, instruído, no que couber, com a documentação fixada pelo 

CONSUP, além do histórico escolar do curso de origem e programas das 

disciplinas cursadas. 

 

Parágrafo único. A documentação pertinente à transferência deve ser, necessariamente, 

original. 

 

Art. 59. O aluno graduado, transferido, repetente, ou solicitante de aproveitamento de 

estudos, está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, referentes 

às disciplinas realizadas, com aprovação no curso de origem. 

 

Parágrafo único. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pela 

Coordenadoria de Curso, observadas as seguintes e demais normas da legislação 

pertinente: 

 

I. A disciplina solicitada para aproveitamento de estudos deverá ter sido cursada em 

instituição de ensino superior devidamente autorizada ou reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 
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II. Para análise de aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outra 

instituição de ensino superior, é necessária a apresentação do histórico escolar 

original, emitido pela instituição de origem, ou declaração de aprovação em que 

conste nota e carga horária da disciplina, devidamente acompanhada do programa 

autenticado da disciplina solicitada; 

III. Para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à prevista no 

currículo do curso nesta Faculdade, bem como o cumprimento regular de todas as 

disciplinas e atividades; 

IV. Nenhum conteúdo previsto nas diretrizes curriculares, estabelecidas pelo 

Ministério da Educação, pode ser dispensado ou substituído por outro; 

V. As disciplinas desdobradas de conteúdo das diretrizes curriculares, em que o aluno 

houver sido aprovado no curso de origem, são automaticamente reconhecidas, 

atribuindo-se-lhes as notas e carga horária obtidas no estabelecimento de origem, 

dispensando-o de qualquer adaptação e da suplementação de carga horária. 

 

Art. 60. Na elaboração dos planos de adaptação são observados os seguintes princípios 

gerais: 

 

I. A adaptação deve ser processada mediante o cumprimento do plano especial de 

estudos, que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e de capacidade de 

aprendizagem do aluno; 

II. Quando forem prescritos, no processo de adaptação, estudos complementares, 

podem estes realizarem-se em regime de matrícula especial; 

III. Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes 

assegure a transferência, em qualquer época e independentemente da existência 

de vaga; 

IV. Quando a transferência se processar durante o período letivo são aproveitados 

conceitos, notas e frequência, obtidos pelo aluno na instituição de origem, até a 

data em que se tenha desligado. 

 

Art. 61. Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade concede 

transferência a aluno nela matriculado. 

 

Parágrafo Único. A transferência será concedida ao aluno independentemente de 

aspectos financeiros, como a adimplência de mensalidades, tramitação de processo 

disciplinar ou do período em que o aluno esteja matriculado ou tenha cursado. 



 
 
 
 

284  

 

 

Art. 62. O aproveitamento de estudos pode ser concedido a qualquer aluno, mediante 

análise de seu histórico escolar e programas cursados com êxito, na forma prevista pelo 

CONSUP. 

 

Parágrafo único. Podem, ainda, ser aproveitadas competências adquiridas pelo aluno, de 

acordo com a legislação vigente e as normas expedidas pelo CONSUP. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 63. A avaliação da aprendizagem faz parte do processo de ensino e obedece às 

normas e procedimentos estabelecidos pelo CONSUP. 

 

Art. 64. A avaliação do desempenho escolar é feita por prova, atividades e aproveitamento 

de frequência para a modalidade semipresencial e por prova e atividades para a 

modalidade 100% EaD. 

 

Parágrafo Único – Os alunos matriculados na modalidade a distância deverão ter a efetiva 

participação nas disciplinas comprovada por relatórios obtidos das ferramentas de 

tecnologia da informação e comunicação utilizadas e a frequência apenas nos encontros 

presenciais determinados pela Faculdade. 

 

§1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas. 

 

§2º A verificação e registro da frequência é de responsabilidade do professor, e seu 

controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

 

§ 3º Há exceção, prevista em Lei, com relação à exigência de frequência às aulas, quando 

será possibilitado o atendimento domiciliar, conforme Regulamento específico. 

 

Art. 66. O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e, se for o caso, no exame 

final. 
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§1º Compete ao professor ou tutor da disciplina estabelecer e elaborar os exercícios 

escolares bem como julgar lhes os resultados. 

 

§2º Os exercícios escolares, na forma de provas, testes, seminários ou quaisquer outros 

tipos de verificação, todos eles previstos no plano de curso da disciplina, visam à avaliação 

progressiva do aproveitamento do aluno. 

 

§3º Para os cursos oferecidos na modalidade presencial, em cada semestre letivo, 

deverão ser aplicadas 2 (duas) avaliações. 

 

§4º Para os cursos oferecidos na modalidade a distância, cada disciplina deverá conter o 

cumprimento das atividades programadas de realização de exercícios, participação em 

fóruns e grupos de discussão, interação através de chats, confecção e envio de trabalhos 

e relatórios, com um peso equivalente a 40% da composição da nota de aprovação dos 

estudantes, bem como, o resultado dos exames presenciais terão um peso equivalente a 

60% da composição desta nota de aprovação, sendo a sua realização obrigatória de forma 

presencial na unidade sede, núcleo de educação a distância ou em um dos polos de apoio 

presencial credenciados pela Faculdade. 

 

§5º O exame final visa à avaliação da capacidade de domínio do conjunto da disciplina, e 

a ele será submetido o aluno que não obtiver a nota mínima resultante da ou das 

avaliações, conforme sua modalidade de ensino, igual ou superior a seis (seis) e, para os 

cursos oferecidos na modalidade presencial, frequência mínima de 75%. 

 

Art. 67. Fica vetada a aplicação do Exame Final, quando não forem cumpridos 

integralmente a carga horária e o programa da disciplina, independentemente da 

modalidade de ensino. 

 

Art. 68. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico de zero a dez com 1 (um) decimal e sem arredondamento. 

 

§1º Atribui se nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter se à verificação prevista, na 

data fixada, bem como ao que nelas se utilizar de meio fraudulento, sendo que, neste 

caso, cabe também aplicar-se as normas disciplinares previstas neste Regimento. 
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§2º Para os cursos oferecidos na modalidade presencial, poderá submeter-se à segunda 

chamada da prova a qual deixou de comparecer, a ser realizada em data fixada no 

Calendário Acadêmico, o aluno que a requerer no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados 

da data de realização da avaliação. 

 

§ 3º Para os cursos oferecidos na modalidade a distância, o aluno ausente na avaliação 

deverá, obrigatoriamente, realizar o exame final. 

 

§ 4º O não comparecimento ao exame final, mesmo quando justificado, 

independentemente da modalidade de ensino, não dá direito ao aluno a segunda 

chamada. 

 

§5º É garantido ao aluno o direito a pedido de reconsideração e revisão de notas do exame 

final atribuídas pelo professor da disciplina ao seu desempenho escolar.  

 

§6º O requerimento do pedido de revisão do exame final poderá ser feito até em 2 (dois) 

dias úteis após a divulgação dos resultados. 

 

§7º Os professores devem informar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização de cada avaliação, tanto as aplicadas nos períodos letivos regulares quanto 

nos cursos de férias, as notas obtidas pelos alunos até a data, bem como o número de 

suas faltas às aulas.  

 

Art. 69. Atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas para 

disciplinas oferecidas na modalidade presencial e demais atividades escolares, é 

aprovado: 

 

I. Independentemente de exame final, o aluno que obtiver média mínima de 

aproveitamento não inferior a 6,0 (seis) na ou nas avaliações, conforme a 

modalidade de ensino; 

II. Mediante exame final, o aluno que obtiver nota final não inferior a 5,0 (cinco), nota 

esta, calculada pela média aritmética entre as notas de aproveitamento e a nota 

de exame final. 

§ 1º A média das unidades é aritmética e apurada até a primeira casa decimal, sem 

arredondamento. 
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§ 2º Para submeter-se a exame final, o aluno deve ter obtido média mínima de 3 (três), 

resultado da média geral das notas de aproveitamento escolar.  

 

Art. 70. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas 

exigidas repetirá a disciplina estando sujeito, na repetência, às mesmas exigências de 

frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME ESPECIAL 

 

Art. 71. São merecedores de tratamento especial os alunos matriculados nos cursos 

sequenciais por campo de saber, de graduação, pós-graduação e extensão, portadores 

de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições 

mórbidas, determinando distúrbios agudos, caracterizados por incapacidade física 

relativa, incompatível com a frequência 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. 72. 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 ou depois do parto. 

 

Art. 73. 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. 

 

§ 1º 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. 
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§ 2º Este capítulo não se aplica a estágio supervisionado, práticas laboratoriais e outras 

atividades que exijam a presença do aluno na Faculdade ou em organizações 

conveniadas. 

 

Art. 74. 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 Geral, ouvida a Coordenadoria de Curso, a 

decisão nos pedidos de regime especial, levando em consideração, especialmente, as 

condições para a realização efetiva da aprendizagem. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

Art. 75. O estágio supervisionado, quando integrante do currículo do curso, consta de 

atividades de práticas pré-profissionais, exercidas em situações reais de trabalho, sem 

vínculo empregatício. 

 

Parágrafo único. Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do 

estágio, prevista no currículo pleno do curso, nela se podendo incluir as horas destinadas 

ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

 

Art. 76. As normas gerais para o estágio supervisionado são disciplinadas pelo CONSUP. 

 

Parágrafo único. Cabe ao Colegiado de Curso, mediante proposta do Coordenador de 

Curso, expedir as normas específicas do estágio supervisionado do respectivo Curso. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 77. O trabalho de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação em nível de 

especialização ou aperfeiçoamento, sob a forma de monografia ou projeto experimental, 

pode ser exigido, quando constar do currículo do curso, obedecidas as diretrizes nacionais 

curriculares. 

 

Art. 78. O trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em nível de mestrado será 
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apresentado a forma de dissertação e o trabalho de curso de pós-graduação em nível de 

doutorado sob a forma de tese, obedecida a legislação específica para cada caso. 

 

Parágrafo único. Cabe ao CONSUP fixar as normas para apresentação e avaliação do 

trabalho referido neste artigo. 

 

TÍTULO V 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE E DE TUTORES 

 

Art. 79. O corpo docente é constituído por todos os professores e tutores permanentes da 

Faculdade.  

 

Art. 80. Os professores e tutores são contratados pela Mantenedora, por indicação do 

Diretor Geral, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano de 

Carreira Docente. 

 

Parágrafo único. A título eventual e por tempo estritamente determinado, a Faculdade 

pode dispor do concurso de professores visitantes ou colaboradores, aos quais ficam 

resguardados os direitos e deveres da legislação trabalhista. 

 

Art. 81. A admissão de professor e tutor é feita mediante seleção procedida pela 

Coordenadoria do Curso a que pertença a disciplina e homologada pelo Diretor Geral da 

Faculdade, observados os seguintes critérios: 

 

I. Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a 

ser por ele lecionada; 

II. Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria 

idêntica ou afim àquela a ser lecionada. 

 

Art. 82. Cabe ao professor e tutor: 
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I. Frequência obrigatória às aulas e demais atividades curriculares, aplicando a 

máxima diligência no seu aproveitamento; 

II. Participar da elaboração do projeto pedagógico do curso a qual está vinculado e 

do PDI/PPI da faculdade; 

III. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do colegiado de curso, por intermédio da coordenadoria respectiva; 

IV. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente 

o programa e a carga horária; 

V. Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

VI. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos; 

VII. Fornecer, ao setor competente, as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos fixados pela 

diretoria; 

VIII. Observar o regime disciplinar da faculdade; 

IX. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

X. Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

XI. Comparecer às reuniões e solenidades programadas pela direção da faculdade e 

seus órgãos colegiados; 

XII. Responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso do 

material e pela sua conservação; 

XIII. Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 

XIV. Planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

XV. Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de discriminação 

ou preconceito ou que contrariem este regimento e as leis; 

XVI. Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

necessário, por convocação da coordenadoria do curso ou da direção da 

faculdade; 

XVII. Elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar as 

provas e fiscalizar a sua realização; 

XVIII. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste regimento. 

 

 

CAPÍTULO II 
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DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 83. Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os alunos não 

regulares. 

 

§ 1º Aluno regular é aquele que mantém o seu vínculo formalizado com a Instituição. 

 

§ 2º Aluno não regular é aquele que não ostentar o status de aluno em face do não 

atendimento às condições indispensáveis ao vínculo institucional, sendo aluno não regular 

aquele inscrito em disciplinas isoladas de qualquer dos cursos oferecidos regularmente. 

 

Art. 84. São direitos e deveres dos membros do corpo discente: 

 

I. Cumprir o calendário escolar; 

II. Frequência obrigatória às aulas e demais atividades curriculares, aplicando a 

máxima diligência no seu aproveitamento; 

III. Utilizar os serviços da biblioteca, laboratório e outros serviços administrativos e 

técnicos oferecidos pela faculdade; 

IV. Votar e poder ser votado nas eleições dos órgãos de representação estudantil; 

V. Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

VI. Observar o regime disciplinar e comportar-se, de acordo com princípios éticos 

condizentes; 

VII. Zelar pelo patrimônio da faculdade ou colocado à disposição desta pela 

mantenedora; 

VIII. Efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais. 

 

Art. 85. A Faculdade pode instituir prêmios, como estímulo à produção intelectual de seus 

alunos, na forma regulada pelo CONSUP e aprovada pela Diretoria. 

 

Art. 86. A Faculdade pode instituir Monitoria, sendo os monitores selecionados pela 

Coordenadoria de Curso e designados pelo Diretor Geral. 

 

Parágrafo único.  No processo de seleção deve ser levado em consideração o rendimento 

satisfatório do candidato, na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as 

atividades auxiliares de ensino, pesquisa e extensão. 
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CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 87. 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 ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 88. A Faculdade zela 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. 

 

Art. 89. Os servidores não-docentes são contratados sob o regime da legislação 

trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto neste Regimento, no Estatuto da 

Mantenedora e nas demais normas expedidas pelos órgãos da administração superior da 

Faculdade. 

 

 

TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR GERAL 

 

Art. 90. O ato de matrícula de aluno ou de investidura de profissional em cargo ou função 

docente, de tutoria ou técnico-administrativa importa em compromisso formal de respeito 

aos princípios éticos que regem a Faculdade, à dignidade acadêmica, às normas contidas 

na legislação de ensino, neste Regimento e baixadas pelos órgãos competentes e pelas 

autoridades que deles emanam. 

 

Art. 91. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o desatendimento 

ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

 

§ 1º Na aplicação das sanções disciplinares é considerada a gravidade da infração, à vista 

dos seguintes elementos: 

 

I. Primariedade do infrator; 

II. Dolo ou culpa; 
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III. Valor do bem moral, cultural ou material atingido; 

IV. Grau de autoridade ofendida. 

 

§ 2º Ao acusado é sempre assegurado amplo direito de defesa. 

 

§ 3º A aplicação de penalidade a aluno que implique afastamento temporário ou definitivo 

das atividades acadêmicas, é precedida de processo disciplinar, instaurado pelo Diretor 

Geral. 

 

§ 4º Em caso de dano material ao patrimônio da Faculdade, além da sanção disciplinar 

aplicável, o infrator está obrigado ao ressarcimento. 

 

Art. 92. Os membros da comunidade acadêmica devem cooperar ativamente para o 

cumprimento da legislação educacional e deste Regimento, contribuindo para a 

manutenção da ordem disciplinar da Faculdade. 

 

CAPÍTULO II  

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE E DE TUTORES 

 

Art. 93. Os membros do corpo docente e tutores estão sujeitos às seguintes penalidades 

disciplinares: 

 

I. Advertência, oral e sigilosa, por negligência no exercício da função docente; 

II. Repreensão, por escrito, por falta de cumprimento dos deveres docentes; 

III. Suspensão, no caso de dolo ou culpa, na falta de cumprimento dos deveres, bem 

como na reincidência em falta punida com repreensão; 

IV. Dispensa por: 

• Incompetência didático-científica; 

• Ausência a vinte e cinco por cento ou mais das aulas e exercícios 

programados; 

• Descumprimento do programa da disciplina a seu cargo; 

• Desídia no desempenho das respectivas atribuições; 

• Prática de ato incompatível com a ética, a moral e os bons costumes; 

• Reincidência nas faltas previstas no item III deste artigo; 

• Faltas previstas na legislação pertinente. 
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Parágrafo Único. São competentes para aplicação das penalidades: 

I. De advertência, o Coordenador do Curso; 

II. De repreensão e suspensão, o Diretor Geral; 

III. De dispensa de professor, tutor ou pessoal não-docente, a Mantenedora, por 

proposta do Diretor Geral. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 94. Os discentes ficam sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

 

I. Advertência; 

II. Repreensão; 

III. Suspensão; 

IV. Desligamento. 

 

Parágrafo único. A pena de suspensão implica na consignação de ausência do aluno 

durante o período em que perdurar a punição, ficando impedido de frequentar as 

dependências da Faculdade. 

 

Art. 95. Na aplicação de sanções disciplinares, são considerados os seguintes elementos: 

 

I. Primariedade do infrator; 

II. Dolo ou culpa; 

III. Valor e utilidade de bens atingidos; 

IV. Grau de autoridade ofendida. 

 

Parágrafo único. Conforme a gravidade da infração, as penas de suspensão e 

desligamento podem ser aplicadas independente da primariedade do infrator. 

 

Art. 96. São competentes para aplicação das penalidades: 

 

I. De advertência, o Coordenador do Curso; 

II. De repreensão, suspensão e desligamento, o Diretor Geral; 
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§ 1º A aplicação de sanção, que implique em desligamento das atividades acadêmicas, é 

precedida de processo disciplinar. 

 

§ 2º A comissão de processo é formada de, no mínimo, três membros da comunidade 

acadêmica, sendo dois professores e um servidor não-docente, designados pelo Diretor 

Geral. 

 

Art. 97. É cancelado o registro das sanções previstas neste Regimento se, no prazo de 

um ano da aplicação, o discente não tiver incorrido em reincidência. 

 

Art. 98. Ao aluno, cujo comportamento estiver sendo objeto de processo disciplinar, ou 

tiver interposto algum recurso, bem como o que estiver cumprindo alguma penalidade, não 

pode ser deferido pedido de transferência ou trancamento de matrícula, durante esse 

tempo. 

 

Art. 99. As penas previstas neste Regimento são aplicadas da forma seguinte: 

 

I. Advertência, na presença de duas testemunhas: 

• Por desrespeito a qualquer membro da administração da Faculdade ou da 

Mantenedora; 

• Por perturbação da ordem no recinto da Faculdade, sendo garantidas as 

liberdades constitucionais; 

• Por desobediência às determinações de qualquer membro do corpo 

docente, ou da administração da Faculdade; 

• Por prejuízo material ao patrimônio da Mantenedora, da Faculdade ou do 

Diretório ou Centro Acadêmico, além da obrigatoriedade de ressarcimento 

dos danos; 

•  

II. Repreensão, por escrito: 

• Na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

• Por ofensa ou agressão a membros da comunidade acadêmica; 

• Por injúria a qualquer membro da comunidade acadêmica; 

• Por referências descorteses ou desabonadoras a colegas, aos dirigentes 

ou professores e servidores da faculdade. 

 

III. Suspensão: 
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• Na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

• Por ofensa ou agressão grave a membro da comunidade acadêmica; 

• Pelo uso de meio fraudulento nos atos escolares; 

• Por aplicação de trotes a alunos novos, que importem em danos físicos ou 

morais, ou humilhação e vexames pessoais; 

• Por arrancar, inutilizar, alterar ou fazer qualquer inscrição em editais e 

avisos afixados pela administração, no local próprio; 

• Por desobediência a este regimento ou atos normativos baixados pelo 

órgão competente, ou a ordens emanadas pelos diretores, coordenadores 

ou professores, no exercício de suas funções. 

 

IV. Desligamento: 

 

• Na reincidência em qualquer das alíneas do inciso anterior; 

• Por ofensa grave ou agressão aos dirigentes, autoridades e funcionários da 

faculdade ou a qualquer membro dos corpos docente e discente, da 

mantenedora ou autoridades constituídas; 

• Por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

• Por improbidade, considerada grave, na execução dos trabalhos 

acadêmicos, devidamente comprovada em processo administrativo; 

• Por participação em passeatas, desfiles, assembléias ou comícios que 

possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação aos dirigentes ou 

integrantes da faculdade ou da mantenedora ou perturbação do processo 

educacional, sendo garantidas as liberdades constitucionais. 

 

Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o Diretor Geral deve providenciar, 

desde logo, a comunicação do fato à autoridade policial competente. 

 

Art. 100. O Diretor Geral pode indeferir o pedido de renovação de matrícula ao aluno que, 

durante o período letivo anterior, tiver incorrido nas faltas a que se refere o artigo anterior, 

devidamente comprovadas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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Art. 101. Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades 

previstas na legislação trabalhista e, no que couber, o disposto no Capítulo II, deste Título. 

 

§ 1º A aplicação das penalidades é de competência do Diretor Geral, ressalvada a de 

dispensa ou rescisão contratual, de competência da Mantenedora, por proposta do Diretor 

Geral. 

 

§ 2º É vedado a membro do corpo técnico-administrativo fazer qualquer pronunciamento 

envolvendo a responsabilidade da Faculdade, sem autorização do Diretor Geral. 

 

TÍTULO VII 

DOS TÍTULOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

 

Art. 102. Ao concluinte de curso sequencial de formação específica, de graduação e de 

pós-graduação em níveis de doutorado ou mestrado, é conferido o respectivo grau e 

expedido o diploma correspondente. 

 

Parágrafo único. Ao concluinte de curso sequencial de complementação de estudos, de 

pós-graduação em níveis de especialização ou aperfeiçoamento, e de extensão é 

expedido certificado. 

 

Art. 103. Os graus acadêmicos são conferidos pelo Diretor Geral, em sessão conjunta, 

pública e solene, do CONSUP, na qual os diplomados prestarão o compromisso de praxe. 

 

Parágrafo único. Ao concluinte que o requerer, o grau pode ser conferido em ato simples, 

na presença de três professores, em local e data determinados pelo Diretor Geral. 

 

Art. 104. A Faculdade confere as seguintes dignidades: 

I. Professor Emérito; e 

II. Professor Honoris Causa. 

 

Parágrafo único. Os títulos honoríficos, uma vez aprovados pelo CONSUP, são conferidos 

em sessão solene e pública daquele colegiado, mediante entrega do respectivo certificado. 

 

 

TÍTULO VIII 
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DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 105. Compete ao Instituto Superior de Educação a oferta dos seguintes programas e 

cursos: 

 

I. Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para 

as primeiras séries do ensino fundamental; 

II. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

Art. 106. O Instituto Superior de Educação será composto pelos docentes vinculados aos 

cursos de graduação em licenciatura oferecidos pela Faculdade e coordenado pelo 

respectivo Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

Parágrafo Único. No caso da inexistência de funcionamento do Curso de Pedagogia, a 

coordenação do Instituto Superior de Educação caberá a um dos coordenadores dos 

cursos de licenciatura em funcionamento, designado pelo Diretor Geral. 

 

 

TÍTULO IX 

DAS RELAÇÕES ENTRE A MANTENEDORA E A FACULDADE 

 

Art. 107. A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades públicas e 

privadas e ao público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da Lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica 

dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos e a sua autonomia didático-científica. 

 

Art. 108. Compete à Mantenedora promover adequadas condições de funcionamento da 

Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis necessários e 

assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

 

§ 1º À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da 

Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. 
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§ 2º Dependem de aprovação da Mantenedora: 

 

I. O orçamento anual da Faculdade; 

II. A assinatura de convênios, contratos ou acordos; 

III. As decisões dos órgãos colegiados que importem em alteração de despesa ou de 

receita; 

IV. A admissão, promoção, premiação, punição ou dispensa dos recursos humanos 

colocados à disposição da Faculdade; 

V. A criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas 

vagas iniciais, obedecida a legislação educacional. 

 

Art. 109. Compete à Mantenedora designar, na forma deste Regimento, o Diretor Geral, 

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

Faculdade. 

 

Parágrafo único. Cabe ao Diretor Geral a designação dos ocupantes dos demais cargos 

ou funções de direção, chefia, coordenação ou assessoramento da Faculdade. 

 

 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 110. Salvo disposição em contrário, o prazo para interposição de recursos é de seis 

dias letivos, contado da data da divulgação do ato recorrido ou de sua comunicação ao 

interessado. 

 

Art. 111. Os encargos educacionais, referentes às mensalidades, taxas e demais 

contribuições escolares, são fixados e arrecadados pela Mantenedora, atendida a 

legislação vigente. 

 

Parágrafo único. As relações entre o aluno, a Faculdade e a sua Mantenedora, no que se 

refere à prestação de serviços educacionais, são disciplinadas em contrato, assinado entre 

o aluno ou seu responsável e a Mantenedora, obedecidos este Regimento e a legislação 

pertinente. 
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Art. 112. Este Regimento só pode ser alterado com a aprovação de dois terços dos 

membros do CONSUP e essa alteração só se efetiva após aprovação do órgão federal 

competente, mediante proposta da Mantenedora. 

 

§ 1º As alterações ou reformas do Regimento são de iniciativa do Diretor Geral ou 

mediante proposta, fundamentada, de dois terços dos membros do CONSUP, devendo 

haver, no primeiro caso aprovação do CONSUP. 

§ 2º As alterações ou reformas do currículo pleno ou do regime escolar somente podem 

ser aplicadas no período letivo seguinte à data da aprovação.   

 

Art. 113. Este Regimento entra em vigor nesta data em conformidade com a Portaria 

Normativa MEC Nº 40/07 de 12 de dezembro de 2007, consolidada em 29 de dezembro 

de 2010.    

 

Joinville, 2017. 
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ANEXO IV – REGULAMENTO NDE 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DA 

FACULDADE CENSUPEG 

 

CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares 

 

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento 

do Núcleo Docente Estruturante – NDE – dos Cursos Superiores Tecnológicos, de 

Bacharelado e Licenciaturas da Faculdade CENSUPEG. 

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante – NDE – é o Órgão Consultivo 

responsável pela concepção, consolidação e atualização do Projeto Pedagógico 

dos Cursos e de suas atualizações periódicas. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto 

Pedagógico do Curso e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade 

acadêmica do curso para apreciação; 

b) avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

c) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades acadêmicas; 

d) indicar, formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de 

iniciação científica e extensão oriundas de necessidades da graduação, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas pública relativas à 

área do conhecimento; 

e) zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso 

de graduação; 

f) propor, no PPC, procedimentos e critérios para a auto avaliação do curso; 
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g) propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na auto 

avaliação e na avaliação externa; 

h) referendar e registrar em relatório a bibliografia de cada Unidade 

curricular que comprove a compatibilidade do número de vagas autorizadas e de 

exemplares por título ou assinatura de acesso; 

h) convidar profissionais do mercado e referências em inovação na área do 

curso para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico do curso; 

i) levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram 

na formação do perfil profissional do egresso; 

j) propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando 

formação continuada. 

 

CAPÍTULO III 

Da Constituição 

Art.4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído: 

a) por, no mínimo, cinco (5) professores pertencentes ao corpo docente do 

curso, incluído o coordenador do curso, como Coordenador do NDE; 

b) por, pelo menos, sessenta por cento (60%) dos membros com titulação 

acadêmica de Mestre e/ou Doutor; 

§ 1°. Todos os membros deverão em regime de trabalho de tempo parcial 

ou integral, e pelo menos vinte por cento (20%) em tempo integral. 

§ 2°. O Núcleo Docente Estruturante deverá ser constituído por membros 

do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do 

mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento 

do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, 

e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado 

de Curso, e tomando como base os critérios definidos no Art. 4°. 

Parágrafo único. Sendo o Núcleo Docente Estruturante um grupo de 

acompanhamento, seus membros devem permanecer por quatro (4) anos, com 

possibilidade de recondução, e adotada estratégia de renovações parciais, de 
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modo a haver continuidade no pensar do curso. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Atribuições do Coordenador 

 

Art. 6°. Compete ao Coordenador do Núcleo Docente Estruturante: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidido pelo 

NDE e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar atas; 

e) coordenar e promover a integração com os demais Colegiados e setores 

da Instituição. 

Parágrafo único. Na ausência ou impedimento eventual do Coordenador 

do Curso, a presidência do Núcleo Docente Estruturante será exercida por docente 

por ele indicado. 

Art. 7°. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente duas (2) 

vez por semestre, no início e final do período letivo, e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Coordenador ou pela maioria de seus membros titulares. 

Art. 8º. Todo membro do Núcleo Docente Estruturante tem direito à voz e 

voto, cabendo ao Coordenador o voto de qualidade. 

Art. 9°. Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos: 

a) em todos os casos a votação é em aberto; 

b) qualquer membro do Núcleo Docente Estruturante pode fazer consignar 

em ata expressamente o seu voto; 

c) nenhum membro do Núcleo Docente Estruturante deve votar ou deliberar 

em assuntos que lhe interessem pessoalmente; 

d) não são admitidos votos por procuração. 

Art. 10. Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será discutida e votada na 

reunião seguinte e, após aprovação, subscrita pelo coordenador e membros 

presentes. 
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Art. 11. As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas por 

maioria simples de votos, com base no número de presentes, e encaminhadas à 

análise e deliberação do Colegiado de Curso. 

Art. 12. O membro que, por motivo de força maior, não puder comparecer à 

reunião justificará a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar 

o impedimento. 

Parágrafo único. O membro que faltar, sem justificativa aceita, a duas (2) 

reuniões seguidas ou a quatro (4) alternadas, no período de doze (12) meses, será 

destituído de sua função. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral ou órgão 

superior de acordo com a competência dos mesmos. 

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação do 

CONSUP. 

 

 

 

Joinville, setembro 2017. 
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ANEXO V – REGULAMENTO COLEGIADO 

 

 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DA  

FACULDADE CENSUPEG 

 

TÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

CAPÍTULO I  

Da Natureza e das Finalidades: 

Art. 1º - O Colegiado de Curso é órgão normativo, deliberativo, executivo e 

consultivo, que será constituído para cada um dos cursos superiores da Faculdade 

CENSUPEG, e que exerce as atribuições previstas neste Regulamento Interno, 

subordinando-se ao CONSUP.  

TÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES 

CAPITULO II 

 

Da Constituição:  

Art. 2º - O Colegiado do Curso será constituído de:  

I – pelo Coordenador do Curso;  

II – por todos os professores do curso, designados por portaria emitida no semestre 

em curso;  

III – por 01 (um) discente, do curso, eleito pelos seus pares.  

Art. 3º - A indicação dos representantes dos colegiados de Curso será feita através 

de eleição, por seus pares para o mandato de 01 (um) ano, com possibilidade de 

recondução.  

Art. 4º - Caberá a Diretoria Acadêmica emitir junto a Direção Geral o ato formal de 

constituição do Colegiado de Curso. 

Art. 5º - A representação dos discentes será eleita pelos acadêmicos do curso de 

Graduação, dentre os estudantes que tenham cumprido, pelo menos 1(um) semestre da 

carga horária obrigatória do Curso, sendo designada através da Coordenação do Curso.  

Art. 6º - O Coordenador do Curso será o Presidente nato do Colegiado do Curso. 
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CAPÍTULO III 

 

 

Das Atribuições do Colegiado:  

Art. 7º - São atribuições do Colegiado do Curso de Graduação:  

I – apreciar e autorizar as modificações propostas pelo NDE (Núcleo Docente 

Estruturante), sempre que houver necessidade, o Projeto Pedagógico de Curso - PPC, em 

todos os seus aspectos;  

II – analisar e aprovar os planos de ensino e as matrizes de conteúdo dos 

componentes curriculares do curso, propondo alterações quando necessárias com a 

participação da Diretoria Acadêmica;  

III – estabelecer formas de acompanhamento e avaliação do curso, em articulação 

com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), inclusive acompanhando e realizando a 

divulgação dos resultados;  

IV – elaborar proposta do calendário acadêmico anual do curso, encaminhando 

para a Direção Geral e Diretoria Acadêmica, que unificará as informações;  

V – apreciar convênios, no âmbito acadêmico, referentes ao curso, encaminhando 

os para parecer ao Departamento jurídico da IES;  

VI – decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões 

apresentadas por docentes e discentes;  

VII – analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar 

ao órgão competente;  

VIII – propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o bom 

funcionamento do curso, registrando-as em formulários próprios;  

IX – apresentar a Diretoria Acadêmica regulamentos específicos do Curso 

referentes às Atividades Complementares, Estágios Curriculares e Trabalhos de 

Conclusão de Curso;  

X – avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes curriculares do 

curso, visando garantir-lhe a qualidade didático-pedagógica e a interdisciplinaridade;  

XI – exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;  

XII – solucionar os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas que porventura 

surgirem na sua aplicação.  

Art. 8º - Compete ao Coordenador  do Colegiado de Curso:  

I – convocar e presidir as reuniões, com direito a voto de qualidade;  

II – representar o Colegiado junto aos demais órgãos da Faculdade CENSUPEG;  

III – executar as deliberações do Colegiado;  
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IV - designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Colegiado, quando for o caso;  

 

 

V – promover a integração com os Colegiados dos demais cursos;  

VI - exercer outras atribuições previstas em lei, neste Regulamento e nas demais 

normas da FACULDADE CENSUPEG.  

Parágrafo Único: na ausência do Coordenador de Curso, a presidência do 

colegiado será exercida pelo representante docente mais antigo do Curso.  

 

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES DO COLEGIADO 

Art. 14 - O Colegiado do Curso se reunirá, em sessão plena, independente de 

convocação, duas vezes a cada semestre, em horário a ser definido pelos membros. 

Parágrafo único: ocorrendo o impedimento, por motivo de força maior, a reunião 

será realizada no primeiro dia útil a seguir, no mesmo horário, independente de 

convocação.  

Art. 15 - As reuniões extraordinárias do Colegiado serão convocadas por escrito 

pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou atendendo ao pedido de, pelo menos, 

um terço dos membros, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

mencionando-se o assunto que deverá ser tratado.  

Parágrafo único: Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de 

convocação previsto no artigo 15, poderá ser reduzido e omitido à indicação de pauta, 

devendo a medida ser justificada no início da reunião.  

Art. 16 - A pauta da reunião será organizada pelo Coordenador do Curso.  

Art. 17 - Os membros do Colegiado poderão sugerir a inclusão, a alteração ou a 

retirada de assunto da pauta, que se aprovado pelo Colegiado, constituirá a ordem do dia 

desta reunião, ou de reuniões seguintes.  

Art. 18 - No Expediente o Coordenador dará ciência de todos os documentos e 

correspondências.  

Art. 19 - Durante o expediente, os membros do Colegiado poderão usar a palavra, 

versando sobre assuntos tratados no expediente, sendo que cada membro terá o tempo 

máximo de uso da palavra de 05 (cinco) minutos, para discutir exclusivamente sobre o 

assunto em pauta;  

Art. 20 - O Colegiado do Curso funcionará com a presença da maioria absoluta dos 

seus membros.  
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Parágrafo Único: As deliberações serão tomadas por maioria dos membros 

presentes, exceto nos casos especiais previstos no Regimento Geral da FACULDADE 

CENSUPEG.  

 

Art. 21 - As reuniões obedecerão ao que prescreve o Regimento Geral da 

FACULDADE CENSUPEG.  

Art. 22 - O comparecimento às reuniões do Colegiado será obrigatório e 

preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou 

extensão universitária.  

Art. 23 - As votações serão simbólicas, podendo também ser usadas votações 

nominais.  

Parágrafo Único: Havendo voto vencido, far-se-á menção sobre o mesmo na ata. 

Art. 24 - Antes do início da votação de qualquer matéria, poderá ser concedida vista 

a Membro do Colegiado que a solicitar, devendo o processo ser devolvido à Secretaria 

uma (01) semana após.  

Art. 25 - A reunião do Colegiado poderá ser suspensa ou encerrada por:  

I – Conveniência da ordem;  

II – Falta de “quórum” para deliberações;  

III – Falta de matéria a ser discutida.  

Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado, com anuência 

da Direção Geral.  

Art. 27 - O presente regulamento terá vigência a partir da data de sua aprovação. 

 

Joinville, setembro 2017. 
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ANEXO VI – REGULAMENTO PIPA – PROJETO INOVADOR PROFISSIONAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

REGULAMENTO DO PROJETO INOVADOR PROFISSIONAL DE 

APRENDIZAGEM - PIPA 

 

 

TÍTULO I - DA CONCEITUAÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º Os objetivos da implantação de atividades baseadas em metodologia de 

projetos são: 

I - Desenvolver uma visão de gestão sistêmica de projetos em toda a comunidade 

acadêmica; 

II – Introduzir a vivência digital, a observação da comunidade e a prática de 

compartilhamento desde o início do curso; 

III – Sensibilizar os acadêmicos para o aprofundamento em práticas de 

Responsabilidade Social e Inovação no decorrer dos seus cursos.  

 

Art.2º - As matrizes curriculares dos cursos de graduação da Faculdade Censupeg 

nas modalidades de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo realizam semestralmente 

projetos que visam integrar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas curriculares e 

agregar as experiências e observações individuais dos acadêmicos em uma construção 

diferenciada e inovadora. Estes projetos recebem a nomenclatura de: 

I – Projeto Interdisciplinar - PI, nos cursos de Licenciatura, e; 

II – Projeto Profissional - PPA, nos cursos de Bacharelado e Tecnólogos. 

 

Art. 3º As instruções das disciplinas serão transmitidas a partir da plataforma digital 

utilizada pela Faculdade Censupeg. 

 

 

TÍTULO II – DA CONSTRUÇÃO DAS DISCIPLINAS DE PROJETOS 
 

Art. 4º As disciplinas de projetos estão construídas em dois momentos:  

I – Análise das Disciplinas e Unidades de Aprendizagem: os coordenadores dos 

cursos definirão, com base nas disciplinas e Unidades de Aprendizagem que serão 

ministradas no semestre, um tema transversal que permeará os estudos e discussões 
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durante todo o semestre letivo. Esta etapa é realizada no semestre anterior à realização 

das disciplinas.  

II – Na elaboração da proposta do projeto: os coordenadores fomentarão as 

atividades que os acadêmicos realizarão mensalmente a fim de conseguir realizar a 

entrega do Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem baseado nos 3 grandes pilares; 

➢ INOVAÇÃO; 

➢ VÍNCULO COM A ÁREA PROFISSIONAL 

➢ RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Art. 5º As disciplinas que compõem do PIPA possuem carga horária de 20 horas. 

 

Art. 6º - As disciplinas serão oferecidas na modalidade semipresencial e online, 

com acompanhamento do professor do polo e do Gestor do Sucesso Acadêmico (GSA). 

 

Art. 7º - As disciplinas estarão estruturadas da seguinte forma: 

I – Ementa teórica relacionada à matriz curricular do curso. 

II – Apresentação da atividade a ser realizada, em arquivo descritivo e vídeo 

gravado pelos coordenadores. 

III – Acompanhamento realizado pelo professor e/ou tutor - GSA. 

IV – Cumprimento de atividades no ambiente virtual. 

 

Art. 8º Todas as atividades desenvolvidas nas disciplinas que compõem o PIPA 

serão realizadas com colaboração em grupos que serão formados pelos alunos 

matriculados em cada turma. 

 

Parágrafo único – Existe a possibilidade, principalmente no primeiro ano, de termos 

alunos de diversos cursos dentro da mesma turma, propiciando a formação de grupos com 

estudantes de áreas diferentes. 

 

Art. 9º - Os grupos podem ter de até 4. 

 

 

TÍTULO III – DA ESTRUTURA DO PROJETO INOVADOR PROFISSIONAL DE 
APRENDIZAGEM 

 

Art. 10º - Cada disciplina será de 20 horas, oferecida uma vez por semestre. 
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Art. 11º As atividades a serem realizadas no PIPA são construídas com o intuito de 

integrar os conceitos estudados nas disciplinas do semestre. 

 

Art. 12º - A estrutura de cada projeto será construída da seguinte maneira: 

I – Instruções básicas: definição das regras da atividade, tais como, número de 

participantes, informações necessárias no cabeçalho do arquivo a ser entregue. 

II – Ação: breve contextualização da atividade a ser desenvolvida. 

III – Objetivos: explanação do propósito a ser alcançado com a atividade.  

IV – Descrição do processo: como a atividade deverá ser conduzida pelos 

acadêmicos, quais os passos/etapas que deverão ser seguidos. 

V -  Material a entregar: descrição do material e da forma que a atividade deverá 

ser entregue. 

VI – Critérios de avaliação: explicação dos critérios que serão utilizados na 

avaliação dos trabalhos. 

 

 

TÍTULO IV – DA AVALIAÇÃO 
 

Art. 13º - A avaliação é realizada pelos coordenadores dos cursos ou professores 

por eles designados na semana seguinte à postagem dos trabalhos pelos acadêmicos. 

 

Art. 14º - As notas serão dadas em uma escala de 0 a 10. 

 

Art. 15º - A avaliação leva em consideração os critérios definidos e descritos nas 

instruções da atividade (escrita e em vídeo). 

 

Art. 16º Nas avaliações o coordenador ou professor designado pode inserir 

comentários complementares a fim de enriquecer ou apontar possibilidades de melhorias 

no trabalho postado com o intuito de auxiliar em atividades futuras. 

 

Art. 17º Os trabalhos que forem identificados como sendo cópias literais de 

documentos (impressos ou virtuais) serão avaliados com nota 0,00 (zero) e, nos 

comentários, será incluído o link ou referência do original localizado. 

 

Art. 18º - O lançamento das notas será feito pelo coordenador ou professor 

designado. 
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Art. 19º - Os melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos farão parte de 

atividades de divulgação científica e de pesquisa a serem promovidas pela Faculdade 

Censupeg. 

 

 

Joinville, março de 2018. 
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MODELO PROJETO INOVADOR PROFISSIONAL DE APRENDIZAGEM 
 

 

Projeto profissional: cenários para empreender 

 

Responsáveis pelo desenvolvimento e finalização da tarefa: 

 

➢ A tarefa poderá ser desenvolvida em grupo de até 4 pessoas, 

preferencialmente, ou de forma individual. 

➢ Caso a tarefa seja desenvolvida em grupo, cada integrante 

obrigatoriamente deverá postar em seu ambiente virtual o trabalho. 

➢ Na página inicial do trabalho deverá constar: 

➢ O nome de cada integrante da equipe (se feito em grupo), ou o nome do 

aluno (se individual). 

Nome do curso: 

Nome da Unidade de ensino (Polo / cidade) que está matriculado: 

Ações: 

Criar uma apresentação de slides do projeto desenvolvido nas disciplinas 

cursadas no semestre, identificando a instituição inspiradora das ideias inovadoras. 

Objetivo:  

Sintetizar os principais conceitos estudados nas disciplinas do Semestre. 

Propiciar ambiente de socialização das atividades, integrando os acadêmicos ao 

universo acadêmico.  

Processo:  

Em grupos de, no máximo, 4 pessoas, construir uma apresentação de slides 

apresentando os principais aspectos de gestão de um empreendimento importante para 

a sua comunidade. 

A atividade será uma síntese dos Projetos desenvolvidos nas disciplinas 

anteriores. 

Ressaltar os seguintes aspectos:  

Produto/serviço oferecido;  

Diferenciais do produto/serviço;  

Missão, visão e valores do empreendimento;  

História da concepção do empreendimento;  

História do empreendedor (se for baseado em uma empresa real). 

Material a entregar: 
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➢ Apresentação em Slides indicando: 

➢ Nome da empresa inspiradora (se for baseado em uma empresa real); 

➢ Breve histórico da empresa apresentada, bem como dos seus 

idealizadores (se for baseado em uma empresa real);  

➢ Produto/serviço oferecido;  

➢ Diferenciais do produto/serviço;  

➢ Missão, visão e valores do empreendimento;  

➢ História da concepção do empreendimento. 

 

Critérios de Avaliação da atividade:  

 

Os Slides apresentam os aspectos solicitados? 

Os Slides são criativos na apresentação dos aspectos solicitados? 

As propostas são inovadoras para a comunidade/área profissional? 

Houve impacto social? 

 

Faculdade Censupeg/ Julho de 2018 
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ANEXO VII- PLANO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS ESPAÇOS E 

GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 
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OBJETIVO 

O objetivo deste instrumento é descrever o sistema para as ações de 

manutenção preventiva e corretiva da faculdade, visando reduzir os seus custos e 

maximizar os resultados unindo precisão com rapidez.  
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RESPONSÁVEIS 

A equipe é formada por diversos profissionais: Administrador e prestadores 

de serviço: Contador, Engenheiro Civil e Arquiteto. Este plano pretende fornecer 

as informações necessárias para estabelecer uma rotina de manutenção em 

todos os sistemas da Instituição. 

 

 

ESPAÇOS DA INSTITUIÇÃO 

Na elaboração deste plano devem ser considerados todos os espaços da 

instituição em especial aqueles destinados ao desenvolvimento direto de 

atividades de ensino, de atendimento ao aluno, destinados aos coordenadores e 

docentes, bem como aqueles destinados a convivência e desenvolvimento das 

atividades administrativas, sejam estes espaços multiuso ou não. 

Desta forma serão objeto de análise por parte deste plano: 

 

● Instalações Administrativas, 

● Salas de aula; 

● Auditório; 

● Sala de coordenadores e professores; 

● Espaço de atendimento ao discente e os de convivência; 

● Laboratórios e Bibliotecas; 

● Instalações sanitárias e outras. 

 

RESPONSABILIDADES 

As atividades de constantes deste Plano serão desenvolvidas pela área 

administrativa que se dedicará à conservação e manutenção de espaços, 

instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos, entre 

outros. 

 

●  Executar medidas para conservação de espaços e patrimônios;  

●  Executar serviços de manutenção preventiva;  

●  Executar serviços de manutenção corretiva;  

●  Inspeções;  
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● Planejar a aquisição e utilização de equipamentos e materiais, fiscalizando 

sua validade e condições de conservação, de forma que evite desperdícios;  

● Serviços de pequenas instalações sob a orientação da equipe de 

engenharia (contratada).  

 

A área será ainda responsável pela: 

 

● Elaboração do plano de manutenção, bem como a distribuição e 

acompanhamento da execução das atividades; 

● Análise e encerramentos das solicitações e ordens de serviço; 

● Aplicação das normas e técnicas de manutenção; 

● Coordenar as atividades e as equipes de trabalho;  

● Dar feedback ao solicitante de serviços, informando a abertura de Ordem de 

Serviço e programação estimada da execução. 

 

Sendo, portanto, diretamente responsável pela divulgação, cobrança e 

cumprimento das normas e procedimentos, mantendo continua supervisão e 

orientação aos seus subordinados quanto aos aspectos pertinentes à segurança 

do trabalho, proteção ao meio ambiente e qualidade de vida no âmbito da 

Faculdade.  

 

 

PROCEDIMENTO 

 

PLANEJAMENTO 

O planejamento consiste em um conjunto de regras e procedimentos que 

visam dirigir as ações do setor de engenharia de forma a garantir a priorização e 

execução das manutenções e a previsibilidade dos recursos necessários para as 

suas ações e confiabilidade dos serviços prestados.  

 

TIPOS DE MANUTENÇÃO 

O planejamento efetivo da manutenção e o seu cronograma de 

atendimento são realizados identificando as atividades de melhoria que podem 
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ser divididas nas seguintes modalidades: 

 

● Manutenção Preditiva: baseia-se em planejamentos exímios e elaborados 

onde os componentes de uma máquina são substituídos em períodos pré-

programados, baseados em estudos e históricos de cada componente, 

aproveitando ao máximo sua vida útil, e trocando-os antes de entrarem em 

colapso.  

● Manutenção Preventiva: São atividades planejadas que prezam a 

conservação dos equipamentos e suas características produtivas ou de 

trabalho antecipando a ocorrência de falhas/quebras. Em geral são 

representadas por programas de TPM (Manutenção Produtiva Total) 

lubrificação, reaperto e limpeza. Oposto à Preditiva, não considera dados 

históricos particulares, tendo também os componentes ou peças trocadas a 

prazos recomendados por seus fabricantes.  

● Manutenção Corretiva: Possuem caráter emergencial e sem 

planejamento. Consiste em substituir peças ou componentes que se 

desgastaram ou falharam e que levaram a máquina/equipamento a uma 

interrupção.  

  

ETAPAS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 

Componentes do Plano as etapas de inspeção e de manutenção são os 

procedimentos que subsidiarão o setor de engenharia a verificar e conservar as 

características e condições necessárias e satisfatórias que espaços, sistemas, 

equipamentos e instalações necessitam para garantir o seu pleno funcionamento 

e condições de utilização. As etapas de Inspeção e Manutenção dividem-se: 

 

● Inspeção visual;  

● Manutenção Preventiva;  

● Manutenção Preditiva;  

● Inspeção elétrica;  

● Inspeção predial;  

● Inspeção hidráulica. 
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SOLICITAÇÕES E ORDENS DE SERVIÇO 

O acionamento do setor Administrativo é realizado através de sistema 

interno de chamados, módulo de Compras do Sistema Unimestre), avaliando o 

seu grau de prioridade, proporção, recurso a ser aplicado e tempo de resolução. 

Após definir a prioridade será criada a ordem de serviço que possuirá as 

informações necessárias e relevantes para a realização do serviço, incluindo 

procedimentos de segurança e EPI'S a serem utilizados para realização do 

serviço(modelo de ficha de entrega de EPIs – anexo 1), sendo este item 

obrigatório constante na NR10.  

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO 

O Plano iniciará pela determinação das atividades essenciais de 

manutenção, sua periodicidade, os responsáveis pela execução e os recursos 

necessários conforme projeto.   

Todos os serviços de manutenção devem ser definidos em períodos de 

curto, médio e longo prazo, em consonância com o programa de manutenção e 

de maneira a: 

 

● Coordenar os serviços de manutenção para reduzir a necessidade de 

sucessivas intervenções;   

● Minimizar a interferência dos serviços de manutenção no uso dos espaços 

e a interferência dos usuários sobre a execução dos serviços de 

manutenção;   

● Otimizar o aproveitamento de recursos humanos, financeiros e 

equipamentos.  

● Verificações do programa de manutenção ou inspeções são avaliações 

periódicas do estado dos espaços e constituintes e, serão realizadas para 

orientar as atividades de manutenção. 

 

A definição da periodicidade das verificações e sua forma de execução 

fazem parte do programa de manutenção, conforme responsabilidades definidas 

pela ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674. Aspectos considerados: 
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● Manutenção: verificaram-se as características construtivas, as 

especificações técnicas, os aspectos de desempenho e vida útil de 

elementos construtivos, os fatores de degradação prováveis e existentes, a 

durabilidade de materiais.  

● Operacionalidade: verificaram-se as condições de manutenção efetiva, 

condições de operação de sistema e suas facilidades, eventuais abusos de 

uso relacionados a operação do sistema e condições seguras de operação 

de sistema e equipamentos  

● Funcionalidade: verificaram-se as condições e formas de uso, atendimento 

aos aspectos funcionais dos sistemas e expectativas do usuário sobre os 

desempenhos apresentados.  

  

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL 

Para identificação inicial do imóvel deve-se promover a descrição deste 

considerando aspectos como (Memorial Descritivo – anexo 2): 

 

● número de pavimentos; 

● alvenaria e esquadrias; 

● cobertura e forros; 

● acesso a andares superiores (quando for o caso); 

● características dos pisos; 

● características das paredes internas e externas (tipos de revestimentos, 

cor); 

● características de paredes das instalações sanitárias; 

● características de áreas externas (presença de vegetação, tipo de piso, e 

outros); outras características. 

 

Térreo 
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1º Piso 

 

 

2º Piso 
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ANÁLISE E CORREÇÕES  

Tem a finalidade de verificar o estado de conservação das instalações da 

IES e propor Plano Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da 

Manutenção Patrimonial para a instituição.  

Devem ser observados os sistemas estruturais, instalações hidráulicas 

(hidrossanitárias) e elétricas, instalações civis, impermeabilizações e coberturas 

da edificação.  

A avaliação periódica acontece mensalmente, pelo administrador e o 

zelador da instituição, com uma vistoria em todos os espaços, verificando as 

manutenções necessárias. 

Serão consideradas: 

 

● Fachadas externas; 

● Estruturas em concreto; 

● Juntas de dilatação; 

● Coberturas e telhados; 

● Esquadrias; 

● Espaços em geral; 

● Instalações hidráulicas; 

● Instalações elétricas. 

 

 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

Verificações do programa de manutenção ou inspeções são avaliações 

periódicas do estado de uma edificação e suas partes constituintes e serão 

realizadas para orientar as atividades de manutenção. São fundamentais e 

obrigatórias para a gestão de um programa de manutenção, conforme a ABNT 

NBR 5674. 

Para o melhor entendimento dos usuários responsáveis pela correta 

execução do plano é fundamental a organização dos componentes destinados 

manutenção patrimonial. Exemplos a seguir.  
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SISTEMAS E SEUS COMPONENTES 

SISTEMAS COMPONENTES SISTEMAS COMPONENTES 

ALVENARIA DE  
VEDAÇÕES 

PAREDES 
LOUÇAS 

SANITÁRIAS 

BACIAS SANITÁRIAS 

MUROS PIAS / CUBAS  

ILUMINAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA 

LÂMPADAS TUBULAÇÕES 

BATERIAS 
TELEFONIA 

CABOS  

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

CIRCUITOS PLUGS 

 
REVESTIMENTOS  

CERÂMICOS 

REJUNTE 

TOMADAS/ 
INTERRUPTORES PEÇAS CERÂMICAS 

QUADROS DE 
DISTRIBUIÇÃO 

PISOS 

SUPERFÍCIES 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

TUBULAÇÕES/ 
CAIXAS DE  
INSPEÇÃO 

LIMPEZA 

REGISTROS 

PINTURA 

SUPERFÍCIES 

TORNEIRAS TEXTURAS 

CONEXÕES LIMPEZA 

IMPERMEABILIZAÇÃO MANTAS 

VIDRO 

FOLHAS 

ESQUADRIAS DE  
MADEIRA 

ADEQUAÇÃO ÀS 
NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE VEDAÇÕES 

FOLHA 

COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

DOBRADIÇAS E 
FECHADURAS 

FIXADORES 

CAIXILHO E VISTAS TELHAS  

ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO 

ESTRUTURA 
(FECHADURAS  
E DOBRADIÇAS) 

CALHAS E RUFOS 

VEDAÇÃO 
(SILICONE) 

VEDAÇÕES DAS  
PERFURAÇÕES  

FOLHAS 
COMBATE A 
INCÊNDIO 

EXTINTORES 

ESTRUTURAL 

LAJES MANGUEIRAS 

PILARES ALARME DE INCÊNDIO 

VIGAS   

  

 

 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DISPONÍVEIS  

EQUIPAMENTO / FERRAMENTA  QUANTIDADE  

  

Alicate Universal  02 

Aplicador de silicone 01 

Arco de serra fixo 01  
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Aspirador de pó 01 

Baldes 04 

Caixa de ferramentas  02 

Carrinho de Limpeza 01 

Carrinho de Mão  01  

Colher de pedreiro  01 

Enxada 01 

Estilete  01  

Furadeira  01  

Kit chave combinada fixa e estrela  08 

Lava jato 01 

Mangueira 100 mts  01  

Martelo Cabo  01  

Mini loqui 02 

Pá 01 

Parafusadeira 01 

Rebitadeira 01 

Rodos 02 

Trena  01  

Vassouras 04 

LISTA DE EPI  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Óculos de proteção  01 

Luvas (tecido, raspa e látex)  02 

Protetor auricular 01 

Botas de borracha 01 

Sapatão 01 

  

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

 

MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Equipamento Periodicidade como/quem MÊS 

Ar Condicionados 

Ar condicionados - limpeza filtros mensal Equipe Limpeza   

Ar condicionados - renovação de ar trimestral Terceirizado mar/jun/set/dez 

Ar condicionados - limpeza máquinas anual - terceirizado Terceirizado set 

Bebedouros Bebedouros - troca de filtro 6 meses Terceirizado jan/jul 

Carro 
Carro - troca de óleo a cada 10.000 km Terceirizado   

Carro - troca de filtros a cada 10.000 km Terceirizado   
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Carro - troca de pneus a cada 60.000 km Terceirizado   

Consertos conforme necessário Terceirizado   

Alarme e câmeras de monitoramento   trimestral Terceirizado   

Móveis   conforme necessário Zelador   

cadeiras rodinhas, encostos conforme necessário Zelador   

Vidros   conforme necessário Zelador   

datashow   conforme necessário Terceirizado   

caixas de som   conforme necessário Terceirizado   

interfones   conforme necessário Terceirizado   

Elevador   mensal Terceirizado   

Limpeza vidros, pisos, banheiros diária - 2 pessoas Terceirizado   

Telefonia   conforme necessário Terceirizado   

          

MANUTENÇÃO PREDIAL Equipamento Periodicidade como/quem MÊS 

Elétrica Tomadas e luminárias conforme necessário zelador   

Hidráulica banheiros e cozinha conforme necessário zelador   

Pintura 
paredes internas anual zelador   

paredes externas a cada 2 anos Terceirizado   

Projeto Preventivo de Incêndio 

Laudos e ARTs anual Terceirizado agosto 

Recarga Extintores anual Terceirizado agosto 

Luzes de Emergência mensal zelador   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


