
1 

Fundação Carmelitana Mário Palmério 
FACIHUS – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 

“Educação de qualidade ao seu alcance” 

__________________________________________________________________________________ 

 
Av. Brasil Oeste, s/nº. – Jardim Zenith – CEP 38500-000 – Monte Carmelo MG 

Fone: (34) 3842-5272 – www.fucamp.com.br – fucamp@fucamp.com.br 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOJJEETTOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO    

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  ––  PPPPII    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTE CARMELO-MG 

ATUALIZADO-2018 

 
 
 

http://www.fucamp.com.br/
mailto:fucamp@fucamp.com.br


2 

Fundação Carmelitana Mário Palmério 
FACIHUS – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 

“Educação de qualidade ao seu alcance” 

__________________________________________________________________________________ 

 
Av. Brasil Oeste, s/nº. – Jardim Zenith – CEP 38500-000 – Monte Carmelo MG 

Fone: (34) 3842-5272 – www.fucamp.com.br – fucamp@fucamp.com.br 

 
 
 

SUMÁRIO  
 

 
1. Apresentação..................................................................................................... 
  

04 

2. Introdução.......................................................................................................... 
 

05 

3. Histórico da IES.................................................................................................. 
 

07 

4. Missão, visão e valores...................................................................................... 
 

11 

5. Objetivos da IES................................................................................................ 
 

12 

6. Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos gerais que norteiam as práticas 
acadêmicas da Instituição........................................................................ 
 

 
13 

7. Organização Didático-Pedagógica..................................................................... 
     7.1- Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos 
componentes curriculares............................................................ 
     7.2- Oportunidades diferenciadas de interligação curricular............................. 
     7.3- Práticas profissionais e atividades complementares................................. 
     7.4- Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).................................... 
     7.5- Seleção de conteúdos e estrutura curricular.............................................. 
     7.6- Princípios metodológicos e práticas pedagógicas..................................... 
     7.7- Metodologia de Ensino............................................................................... 
     7.8- Incorporação de avanços tecnológicos...................................................... 
     7.9- Processo de seleção.................................................................................. 
        

16 
 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
28 
 

8. As Políticas de Ensino de Graduação ............................................................... 
 

31 

9.  Políticas de Iniciação Científica....................................................................... 
 

35 

10. Políticas de Extensão....................................................................................... 
 

36 

11. Políticas de Gestão.......................................................................................... 
 

39 

12. Políticas de Pós-graduação Lato Sensu.......................................................... 
 

39 

13. Políticas de Pós-graduação Stricto Sensu....................................................... 
 

41 

14. Responsabilidade Social da IES...................................................................... 
 

44 

15. Políticas de Educação Ambiental..................................................................... 49 
 

16. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das relações étnico-raciais e para o  

http://www.fucamp.com.br/
mailto:fucamp@fucamp.com.br


3 

Fundação Carmelitana Mário Palmério 
FACIHUS – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 

“Educação de qualidade ao seu alcance” 

__________________________________________________________________________________ 

 
Av. Brasil Oeste, s/nº. – Jardim Zenith – CEP 38500-000 – Monte Carmelo MG 

Fone: (34) 3842-5272 – www.fucamp.com.br – fucamp@fucamp.com.br 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira, africana e indígena........................... 
 

51 

17. Diretrizes Pedagógicas dos Cursos................................................................. 
     17.1 Concepções pedagógicas dos cursos....................................................... 
     17.2 Perfil do profissional pretendido................................................................ 
     17.3 Estrutura Curricular................................................................................... 
     17.4 A integração entre teoria e prática............................................................ 
     17.5 Atividades Curriculares Complementares................................................. 
     17.6 Estágio Supervisionado............................................................................. 
     17.7 Formação Continuada............................................................................... 
 

55 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
63 
 

18. Políticas de Educação Inclusiva....................................................................... 
 

66 

19. Avaliação Institucional...................................................................................... 
     

67 
 

20. Considerações finais........................................................................................ 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fucamp.com.br/
mailto:fucamp@fucamp.com.br


4 

Fundação Carmelitana Mário Palmério 
FACIHUS – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 

“Educação de qualidade ao seu alcance” 

__________________________________________________________________________________ 

 
Av. Brasil Oeste, s/nº. – Jardim Zenith – CEP 38500-000 – Monte Carmelo MG 

Fone: (34) 3842-5272 – www.fucamp.com.br – fucamp@fucamp.com.br 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais FACIHUS/FUCAMP é uma instituição de 

ensino superior fundada em 1997, tendo como proposta pedagógica uma educação de qualidade 

e de formação humana. 

A FACIHUS oferece atualmente cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogo 

totalizando 12 (doze) cursos superiores de graduação em funcionamento. 

A pós-graduação da instituição foi desenvolvida com o objetivo de aprimorar os 

conhecimentos acadêmicos e técnico-profissionais, em campos específicos do saber. Em um 

mundo cada vez mais competitivo, a pós-graduação é uma necessidade para aqueles que 

pretendem ter um diferencial no concorrido mercado de trabalho. 

As atividades acadêmicas da FACIHUS são desenvolvidas no Tripé: Ensino, Pesquisa / 

Iniciação Científica e Extensão. Estes parâmetros promovem a integração da Faculdade com a 

sociedade, através de atividades desenvolvidas no âmbito acadêmico. Esta integração possibilita 

a reciprocidade das relações faculdade e sociedade, reconhecendo em ambas, possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento do saber popular e científico.  

Este Projeto Pedagógico é, portanto um documento que dispõe sobre sua proposta 

pedagógica, contendo a sua filosofia educacional que preside e traduz a sua missão. Os 

princípios e valores teóricos e práticos que caracterizam o perfil da IES estão sustentados na 

percepção e compreensão de que esta é uma instituição composta por sujeitos históricos, sociais 

e políticos que integram um mundo em constante movimento.  

 Instituição de Ensino Credenciada pela Portaria n.º 292 publicada no DOU no dia 09 de 

março de 2000. Recredenciada pelo MEC por meio da Portaria n.º. 1.455, de 07 de outubro de 

2011.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP) é a instituição mantenedora da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS), que mantém os cursos de Letras 

Português/Inglês, Letras Português/Espanhol, Pedagogia, Ciências Biológicas destinados à 

formação de professores, e os cursos de Sistemas para Internet, Direito, Engenharia Agronômica, 

Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Medicina Veterinária e Engenharia Civil 

(Bacharelado) com a Missão de “Promover uma educação superior de qualidade, a investigação 

científica e a extensão, nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais e cidadãos 

que contribuam para o desenvolvimento regional”.   

O objetivo é não apenas formar profissionais e especialistas de nível superior nos campos 

de sua abrangência, mas também estimular as atividades de pesquisa, a capacitação e a 

competência técnica na sua atuação junto à comunidade. 

Dessa forma, o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade propõe um encaminhamento 

para suas orientações acadêmicas, de modo a contribuir para a sustentação de suas ações em 

valores éticos que sejam positivos para a construção do ensino universitário; firma sua posição 

como instituição responsável pelo engrandecimento da cidade de Monte Carmelo e, ao mesmo 

tempo, capaz de interagir com o contexto que a mantém. Isso significa que a Faculdade não está 

apenas cobrindo a demanda de mercado, mas buscando intervir na realidade, procurando 

modificá-la, realizando ações que beneficiem a sociedade com que interage.  

Para isso, é fundamental que a instituição estabeleça expectativas quanto ao perfil dos 

egressos de seus cursos. Um discente que ingressa na Faculdade, ao final de sua trajetória 

deverá ser capaz de um envolvimento importante no quadro de mudanças sociais, tendo em vista 

a construção de competências e habilidades a serem construídas ao longo de sua formação. Ele 

deverá: 

• I. Adquirir sólida formação técnico-profissional, pautada por princípios ético-políticos e 

técnico-científicos voltados para a complexidade das relações e das demandas humanas e 

sociais;  

http://www.fucamp.com.br/
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• II. Ter capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos existentes e 

disponíveis e de produzir novos conhecimentos, deles derivados em condutas pessoais e 

profissionais responsáveis, justas e éticas;  

• III. Ter disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e para a 

atuação em equipes multiprofissionais, resguardada a autonomia profissional;  

• IV. Ser capaz de compreender a profissão como uma ferramenta de inserção e 

intervenção na sociedade globalizada, tendo por base a comunidade regional;  

• V. Ser capaz de entender que a formação profissional é um processo contínuo de 

construção de competências que demanda aperfeiçoamento e atualização permanentes;  

• VI. Ser capaz de auto-avaliar-se tendo em vista o aprimoramento de seu 

autoconhecimento e das suas relações interpessoais;  

• VII. Ser capaz de utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos para atuar de forma crítica e criativa, com vistas à identificação 

e resolução de problemas.  

Estas características refletem no entendimento de que a formação acadêmica deve não 

apenas dar condições para que o aluno possa exercer uma profissão, tendo um desempenho 

satisfatório, mas ir além disso. A formação acadêmica, independente das áreas de atuação, deve 

dar ao discente a capacidade de identificar problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes 

posições quanto a esses problemas, conduzir de modo consciente e atuar junto à sociedade. 

Fazer jus ao diploma de ensino superior é uma forma de defender interesses próprios, mas é, 

antes de tudo, poder contribuir para resolver problemas que dizem respeito à sociedade como 

todo. 

A FACIHUS/FUCAMP vem consolidando seu trabalho de expansão e principalmente no 

atendimento à comunidade, oferecendo vários cursos de capacitação profissional e extensão. 

A Pós-Graduação Lato sensu desde o ano de 2003 vem qualificando vários profissionais 

nas diversas áreas de atuação, Educação, MBA, Administração e Direito. São mais de 20 cursos 

disponíveis e oferecidos constantemente, de acordo com a demanda. 

A Pesquisa Científica e os Projetos de Pós-Graduação Lato Sensu tem-se consolidado. O 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/FAPEMIG/FACIHUS tem dado incentivo e 

apoio aos alunos e professores nos seus respectivos projetos de pesquisa em desenvolvimento 

na IES. 

Os Núcleos de Pesquisa vêm se desenvolvendo e se consolidando em linhas de pesquisa.  

http://www.fucamp.com.br/
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A FUCAMP vem também se estruturando para a implantação do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu a partir de 2014. 

A meta a ser alcançada é tornar-se Centro Universitário. 

 

 

 

3. HISTÓRICO DA IES 

 
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS), é uma instituição de Ensino 

Superior, localizada na Av. Brasil Oeste, s/nº, CEP: 38500-000, Bairro Jardim Zenith II, Monte 

Carmelo/Minas Gerais. É mantida pela Fundação Carmelitana Mário Palmério – FUCAMP, pessoa 

jurídica de Direito Privado – sem fins lucrativos – Fundação CNPJ 02.345.421/0001-80 com sede 

e foro no mesmo endereço da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, com Estatuto 

registrado sob o nº. 602 no Livro AO5 do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de 

Monte Carmelo, MG, às páginas 48 a 66, em data de 13.01.1998.  

A Fundação Carmelitana Mário Palmério – FUCAMP, foi criada em 15 de novembro de 

1997 e registrada por Escritura Pública de Constituição, em 19 de dezembro do mesmo ano. O 

propósito de sua criação foi o de absorver o Campus VI da UNIUBE (Universidade de Uberaba), 

que funcionava em Monte Carmelo. Este campus VI foi construído pelo Professor Mário Palmério, 

então Reitor da UNIUBE em parceria com a Prefeitura Municipal, comunidade local e regional.  

http://www.fucamp.com.br/
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O campus VI iniciou suas atividades em 1990, oferecendo os cursos de Administração de 

Empresas e de Pedagogia, sendo que o primeiro funcionou até o final do ano 2000, e o segundo 

foi descontinuado em 1993.  

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS) foi credenciada no ano de 2000, 

por meio da Portaria Ministerial nº. 292 de 03 de março de 2000, sendo que a mesma portaria 

autorizou o funcionamento do curso de licenciatura plena em Letras Português/Inglês e 

respectivas Literaturas. Iniciou suas atividades acadêmicas em 19 de fevereiro de 2001. A IES foi 

recredenciada pelo prazo de 05 (cinco) anos de acordo com a Portaria MEC nº. 1. 455 de 07 de 

outubro de 2011.  

Privilegiada por sua localização regional, Monte Carmelo, situada acerca de 110 km de 

Uberlândia, polariza uma região composta por 09 (nove) cidades: Iraí de Minas (37km), Romaria 

(20km), Estrela do Sul (28km), Grupiara (55km), Douradoquara (53km), Abadia dos Dourados 

(35km) e Coromandel (57km), Cascalho Rico (67km) e Nova Ponte (74km), o que totaliza em 

torno de 120.000 habitantes.  

De acordo com o site do IBGE (2012), o município de Monte Carmelo tem uma população 

estimada de 46.055 habitantes, área de 1.343 km2 e o bioma de cerrado e Mata Atlântica. O PIB 

de 2010 do município somou cerca de 709 milhões de reais, sendo serviços 47,3 milhões, 

agropecuária 167 milhões e indústria 69 milhões.  

A FUCAMP/FACIHUS recebe muitos alunos destas cidades e estas mantém um grande 

intercâmbio, com Monte Carmelo, nas áreas de saúde, comércio, bancos, área jurídica e 

educação.  

De acordo com os documentos oficiais PDI, PPI, a IES possui como Missão:  

“Promover uma educação superior de qualidade, a investigação científica e a 

extensão, nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais e cidadãos que 

contribuam para o desenvolvimento regional”.  

A Faculdade atua não só na graduação (ensino), mas também na Pós-graduação e 

Extensão. Na graduação, oferece atualmente os seguintes cursos: Letras Português/Inglês, Letras 

Português/Espanhol, Pedagogia, Ciências Biológicas, Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Sistemas para Internet, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e 

Psicologia. Além dos cursos superiores, atua com os cursos de Pós-graduação lato sensu em 

várias áreas. Na Extensão, oferece vários cursos de acordo com a demanda acadêmica e da 

comunidade. Trabalha também a Responsabilidade Social por meio de vários projetos 

http://www.fucamp.com.br/
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extensionistas como: FUCAMP vai à Comunidade, Venha conhecer a FUCAMP, 

Responsabilidade Social em parceria com a ABMES, Atendimento jurídico por meio dos 

Escritórios de Assistência Jurídica gratuita (em Monte Carmelo e Coromandel). Possui parcerias 

diversas com a comunidade e empresas da cidade e região para oferecimento de cursos, 

palestras, Seminários, disponibilizando o Anfiteatro e espaço físico para as atividades. Mantém 

também uma parceria com UFU (Universidade Federal de Uberlândia), na realização de cursos, 

projetos de extensão na área de cultura, educação e outros.  

O crescimento e evolução da Instituição se deu em consonância com o planejamento 

acadêmico, partindo do que foi inicialmente proposto no PDI e acompanhando as necessidades 

do mercado, bem como a demanda local e regional.  

Na área da pesquisa, oferece vários estímulos à Iniciação Científica, por meio da 

divulgação e produção acadêmica nas Revistas on-line: Cadernos da FUCAMP, GETEC (Gestão, 

Tecnologia e Ciência), Contabilometria, Direito & Realidade, RAGC (Revista de Auditoria, 

Governança e Contabilidade e a Práxis Interdisciplinar. Desenvolve também a pesquisa / iniciação 

científica por meio dos trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). Possui, ainda, em parceria com 

a CAPES e FAPEMIG; Projetos de Iniciação Científica (PIBIC); Projetos de Iniciação à Docência 

(PIBID) e outros que são desenvolvidos em forma de Projetos Interdisciplinares nos vários cursos 

da IES.  

Além do mais, realiza projetos na área social, que estimulam o espírito da cidadania e 

solidariedade. Dentre eles: a Campanha do Agasalho, do alimento e do brinquedo, Jogos de 

Empresas, bem como palestras na comunidade e para a comunidade local e regional, bem como 

nas escolas, CRAS e outros.  

Desenvolve também projetos ligados à Educação Ambiental, como: cuidar da água é cuidar 

da vida, dia de luta contra a dengue, outubro rosa, novembro azul, plantio de árvores em áreas 

degradadas, coleta seletiva do lixo e outros. Realiza também Seminários Interdisciplinares 

envolvendo todos os cursos.  

O Sistema E-Mec apresenta o Índice Geral de Cursos – IGC, nota 3,0 (satisfatória). Possui, 

na maioria dos cursos conceito 4,0, entre os cursos de Engenharia Civil, Psicologia, Engenharia 

Ambiental, Ciências Biológicas, Letras Português/Inglês e os demais possui CPC 3,0.  

A visão da FUCAMP é transformar-se em Centro Universitário e ser referência no Ensino 

Superior.  

http://www.fucamp.com.br/
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O atual PDI é referente ao período que vai de 2016 a 2020. De acordo com dados de 2017-

1, a FUCAMP possui um total de 102 docentes no Ensino Superior. Em relação aos técnicos-

administrativos, a FUCAMP conta com, aproximadamente, 54 funcionários.  

Possui ainda, 04 cursos de Pós-graduação lato sensu em funcionamento: Administração, 

Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação Educacional; Fertilidade do Solo e Nutrição de 

Plantas; MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria; MBA em Gestão em Recursos 

Humanos e Comunicação Empresarial.  

A organização administrativa e o modelo de gestão estão regulamentados em seu 

Regimento Geral, que contempla formas colegiadas e participativas de tomada de decisões.  

A IES possui uma política de descontos no âmbito dos cursos: desconto família para 

parentes de 1º grau; que estudem na Instituição; desconto empresa para funcionários de 

empresas maiores; desconto transporte e outros.  

Existem ainda na IES o convênio com o Programa PROUNI integral, que concede bolsas 

integrais, de acordo com o desempenho no ENEM. Além do mais, a IES oferece o PRAVALER 

sem juros, maior financiamento estudantil do Brasil e ainda o PRÓ-ESTUDANTE para alunos de 

baixa renda. Possui também o FIES, de acordo com as normas do MEC.  

A valorização profissional dos docentes e técnico-administrativos está contemplada nos 

respectivos Planos de Cargos e Salários. Além do mais, oferece cursos de Pós-graduação e 

extensão gratuitamente para todo o corpo docente e administrativo. Incentiva a participação em 

Congressos e publicações, bem como a publicação de artigos em revistas on-line, 

disponibilizadas no site da Instituição. Apoia a qualificação profissional em Mestrado e Doutorado, 

e ainda, em cursos de capacitação profissional.  

Atualmente, a IES não possui em seu quadro social, professor ou estudante estrangeiro. 

Oferece as disciplinas Língua Inglesa, Literatura Inglesa e também Língua Espanhola, tanto no 

curso de Letras como em cursos de extensão aos sábados.  

Com essa estrutura e sempre buscando inovações pedagógicas e didáticas, a Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS) tem como princípio adotar práticas metodológicas de 

ensino que levem ao preparo dos alunos para o mercado de trabalho, bem como por meio de 

atividades que propiciem uma práxis constante.  
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4. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS) tem como Missão:  

“Promover uma educação superior de qualidade, a investigação científica e a 

extensão, nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais e cidadãos, que 

contribuam para o desenvolvimento regional”. 

Com um ensino de excelência e qualidade e a indissociabilidade entre pesquisa e 

extensão, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais incentiva a produção do conhecimento, 

preparando seus profissionais com uma sólida formação teórica e prática, contribuindo assim para 

o avanço educacional e cultural.  

No cumprimento de sua Missão Institucional, a FACIHUS tem como princípios norteadores: 

a) Estímulo à criação científica e cultural, mediante o desenvolvimento do espírito crítico e 

reflexivo, promovendo a integração entre a ciência, a cultura e a arte. 

b) Formação do profissional competente e responsável para o mercado de trabalho.  

c) Criação de programas de educação continuada. 

d) Preservação do meio ambiente e da diversidade cultural.  

e) Respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ética. 

 

A Instituição tem como Visão transformar-se em Centro Universitário e ser referência no 

Ensino Superior.  

Assim, a IES pretende-se tornar-se reconhecida pela: 

I- qualidade da oferta do ensino presencial; 

II- compromisso pela inclusão social; 

III- bem-estar e satisfação da comunidade acadêmica; 

IV- consolidação da extensão; 

V- qualidade e compromisso do corpo docente; 

VI- parcerias e convênios com empresas e organizações; 

VII- relacionamento permanente com os egressos incentivando a formação continuada; 

VIII- gestão acadêmica e administrativa eficiente. 

http://www.fucamp.com.br/
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E como Valores: “Credibilidade, Ética, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, 

Profissionalismo e Humanismo”. 

 

5. OBJETIVOS DA IES 

 

1. Consolidar (manter) a qualidade e expandir a oferta de novos cursos de graduação.  

2. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade.  

3. Formar graduados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua.  

4. Promover a Extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na IES.  

5. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive.  

6. Proporcionar práticas de conservação do meio ambiente e fomentar ações nesse âmbito.  

7. Ampliar e diversificar as atividades de ensino na FACIHUS, em níveis de graduação, de 

pós-graduação, de extensão, com a oferta de curso à distância e semipresenciais.  

8. Ampliar, manter e estreitar cada vez mais o relacionamento com a comunidade.  

9. Analisar, debater e propor projetos e ações que venham a contribuir com o 

desenvolvimento local e regional.  

10. Buscar a melhoria do ensino por meio da troca de experiências com instituições 

congêneres.  

11. Fortalecer cada vez mais a identidade da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais / 

FUCAMP como Instituição de referência de Educação Superior na região mediante uma formação 

cidadã com visão humanística, acadêmica e tecnológica para o mundo do trabalho.  

12. Manter e ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu nas áreas de atuação 

da faculdade.  

http://www.fucamp.com.br/
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13. Integrar as ações de Pesquisa e Pós-graduação com a Responsabilidade Social.  

14. Manter a qualidade da gestão administrativa de ensino da faculdade.  

15. Fortalecer e consolidar-se como uma Instituição de Ensino Superior de referência 

regional.  

16. Implementar ações e inovações no Sistema de Gestão Acadêmica para melhoria da 

qualidade.  

17. Implantação de novos cursos de graduação presencial, à distância, tecnólogos, de Pós-

graduação e Extensão.  

18. Suscitar o desejo permanente e de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridas numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.  

19. 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. 

 

6. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS  

ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

A FUCAMP/FACIHUS é uma fundação que se distingue de outras instituições de Ensino 

Superior, pelo modelo de sua constituição e também pelo seu caráter social. Propõe-se a oferecer 

um ensino de qualidade, acessível à comunidade local e regional. Situa-se numa localização 

geográfica privilegiada. 

Tem por finalidade atuar no âmbito do Ensino, Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão, 

particularmente nos campos de interesse regional nos quais visará em especial, colaborar na 

solução de problemas básicos do desenvolvimento econômico e do bem-estar da região. Tem 

ainda como objetivo contribuir para a elevação cultural-técnica e científica da comunidade regional 

desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, principalmente pioneiras e de efeitos 

multiplicativos, para melhor expandir os benefícios à região. Possui como diferencial algumas 

práticas de educação inclusiva. Entre elas destacam-se: o desenvolvimento de projetos sociais e 

comunitários voltados para as populações de baixa renda.  

http://www.fucamp.com.br/
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- Na geração de estágios internos e externos por meio do Projeto Empresa Júnior 

FUCAMP. 

- No seu credenciamento junto ao FIES, em que permite que a maioria dos alunos 

financiem seus estudos. 

- Na adesão ao PROUNI (Programa Universidade para Todos), pois disponibiliza vagas 

para que os alunos carentes possam ingressar e concluir seus estudos. 

- Projeto Bolsa Trabalho FUCAMP, em que oferece a oportunidade para os alunos mais 

carentes, que estão cursando a graduação, de prestarem serviços nos diversos setores como 

informática, digitação, auxílio na biblioteca, nas Coordenações de Cursos, portaria e outras 

atividades, como forma de pagamento e desconto nas mensalidades.  

- É uma instituição preocupada com a Inclusão Social e procura cobrar mensalidades 

acessíveis ao nível salarial da cidade e região. 

 

 Diretrizes Pedagógicas 

Diante da opção de ser uma escola moderna ou conservadora, a FUCAMP/FACIHUS ficou 

com a primeira alternativa. É uma instituição preocupada, sobretudo com: 

  A construção do conhecimento com qualidade; 

 Parceria com a Comunidade 

 Qualificação do corpo docente; 

 Práticas de cidadania, com trabalhos na área de Responsabilidade Social e Ambiental 

 Utilização da Avaliação Institucional como instrumento de aprimoramento geral da 

Instituição. 

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – FACIHUS desenvolve suas atividades com 

o objetivo de garantir uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo 

com a legislação vigente e as exigências legais, tanto do mercado de trabalho quanto do 

Ministério da Educação (MEC), procurando capacitar os profissionais com competência técnica, 

ética e capazes de atuarem no mercado de trabalho, bem como no desenvolvimento local e 

regional. 

A filosofia dos projetos pedagógicos (PPCs) dos cursos, que apresentam os objetivos, as 

metas a serem atingidas durante a formação dos alunos, bem como os critérios que norteiam o 

perfil do egresso, toma como base uma visão humanística, de responsabilidade social e ética 

profissional. 

http://www.fucamp.com.br/
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Reúnem-se assim, os conhecimentos adquiridos, as competências e as habilidades 

necessárias na formação do futuro profissional. 

Essa formação de profissionais dotados de capacidades e competências que lhes 

permitam enfrentar a complexidade e diversidade do mundo do trabalho requer, em contrapartida, 

docentes preparados e capacitados para promoverem situações significativas de aprendizagem 

que colaborem para esse enfrentamento de tamanhas exigências e também para a adoção de 

uma atitude transformadora. 

Dessa forma, a articulação entre ensino, pesquisa / iniciação científica e extensão é de 

fundamental importância para a consolidação da FACIHUS e também para a mudança da 

organização acadêmica para Centro Universitário. As diversas oportunidades, a participação dos 

alunos em atividades e projetos de extensão, constituem-se de fundamental importância para sua 

formação integral.  

Alguns princípios norteiam e são estruturantes, a consolidação da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais. Dentre eles: 

1. Fortalecer os princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

2. Ampliar a oferta de cursos de graduação de pós-graduação; 

3. Promover a educação e a formação integral do estudante do ponto de vista ético e de 

responsabilidade social; 

4. Incrementar a prática e investigação científica, por meio da iniciação científica em 

consonância com os Projetos Pedagógicos dos cursos e as políticas de pesquisa da IES, e os 

projetos interdisciplinares; 

5. Fortalecer cada vez mais a marca FUCAMP e sua posição estratégica no 

desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da região.  

6. Ampliar cada vez mais as parcerias e ações comprometidas com a realidade local e 

regional; 

7. Aprimorar as atividades acadêmicas baseado numa pedagogia de qualidade, renovação 

do processo ensino-aprendizagem e qualificação constante do corpo docente, possibilitando 

assim uma boa formação do cidadão; 

8. Fortalecer a inclusão social, trabalhando as práticas de Responsabilidade Social; 

9. Ampliar as atividades extensionistas abertas à participação de toda a comunidade; 

10. Ampliar projetos e programas para desenvolver uma formação continuada; 

11. Manter relação recíproca com a comunidade;  

http://www.fucamp.com.br/
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12. Difundir os valores culturais para a comunidade; 

13. Manter o projeto Aula prática e ações de apoio à comunidade acadêmica por meio de 

projetos, cursos, palestras, atividades extensionistas, Simpósios, Seminários, de forma a permitir 

a opção curricular nas atividades complementares de cada curso; 

14. Manter contato constante com os egressos – na formação continuada e no 

encaminhamento para o mercado de trabalho.  

 

7. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

7.1 INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE QUANTO À 

FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

A Faculdade FACIHUS, sempre atenta às inovações tecnológicas para melhorar o fazer 

acadêmico prevê a continuidade para o quinquênio 2016-2020 de inovações significativas, 

ocorridas no período anterior a este PDI sendo as principais: a) a implantação da rede wireless 

em todas as estruturas do campus sede; c) a expansão da rede lógica com cabeamento 

estruturado em todos os setores; d) atualização constante do sistema de Sistema Acadêmico de 

Gestão (SAG).   

Além disso, a aplicação de novas tecnologias foram aplicadas com o ensino presencial da 

Faculdade FACIHUS, sendo as principais dimensões desse compartilhamento: 

Sala Virtual: disponibiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle para as disciplinas 

do presencial. Há uma instalação desta ferramenta em uso, disponível no endereço 

http://moodle.fucamp.edu.br/ 

Pretende-se implantar, gradativamente, disciplinas semipresenciais, com o apoio da 

Plataforma Moodle.  

A FACIHUS desenvolve em seus cursos e programas de educação superior práticas 

pedagógicas inovadoras, tendo por base especialmente: 

a) Sensibilização dos educandos acerca da necessidade de preservar o meio ambiente e 

buscar formas de desenvolvimento autossustentável para instauração de uma racionalidade ética 

e equilibrada das relações entre homem e meio ambiente. 

b) Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação e o 

compromisso social. 

http://www.fucamp.com.br/
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c) Ênfase em todo o processo de ensino e aprendizagem no ambiente histórico, cultural, 

social, natural, econômico e político, considerando a essência da subjetividade social, o 

ecossistema e a herança cultural. 

d) Acesso a recursos tecnológicos de ponta em cada área de atuação. 

e) Valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada educando. 

f) Criação de um espaço aberto e plural para a reflexão e o debate de ideias sobre todas 

as questões ligadas à área de formação, transformando os espaços formativos em um campo de 

exercício da cidadania. 

g) Atuação e mudança de posturas e comportamentos que levem a novas relações sociais, 

culturais, afetivas, éticas, familiares, de gênero e raciais. 

h) Desenvolvimento de uma educação integral que leve em conta a multidimensionalidade 

do ser humano, trabalhando a relação entre suas necessidades e aspirações e o seu 

envolvimento na sociedade. 

i) Estabelecimento de um processo de construção coletiva do conhecimento e, ao mesmo 

tempo, um processo que torne o aluno sujeito de sua existência e de sua história individual e 

social. 

j) Busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

k) Os planos de cursos e de aulas contemplarão debates, estudos e pesquisas sobre meio 

ambiente, responsabilidade social, ética e cidadania, temas relevantes para a formação do 

cidadão e do profissional competente. 

Destacando-se que o currículo é de extrema importância na construção do conhecimento, 

sua articulação com os demais saberes torna-se imprescindível. A faculdade compreende a 

necessidade da dinamização, atualização constante e flexibilização para atender as diretrizes 

curriculares e a necessidade de mudanças. Dessa forma, propõe às coordenações de curso, 

Colegiado e NDE (Núcleo Docente Estruturante), a análise efetiva de cada um dos componentes 

curriculares de seus respectivos cursos e buscar junto às coordenações a dinâmica curricular e a 

qualidade do ensino ministrado por meio de Seminários, participação em eventos, discussões 

temáticas, atividades acadêmicas, à distância, Iniciação à Pesquisa, trabalhos orientados, visitas 

técnicas orientadas, elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa, além de outras 

atividades acadêmicas definidas pelo curso.  

 

 

http://www.fucamp.com.br/
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7.2 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR  

 

Para aqueles alunos que tenham aproveitamento extraordinário nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos, a pedido do interessado, poderá este ter abreviada a 

duração de seu curso, de acordo com a legislação.  

Para integralização dos cursos, serão oferecidas, respeitando-se os projetos pedagógicos 

da IES, oportunidades diferenciadas como: aproveitamento de cursos feitos em outras instituições 

e de cursos feitos à distância.  

 

7.3 PRÁTICAS PROFISSIONAIS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

 

Os princípios e normas que regem o estágio encontram-se em Regulamentos próprios de 

cada curso. 

Com relação às Atividades Complementares, as mesmas fortalecerão o desenvolvimento 

do tripé ensino-pesquisa-extensão e, sendo um componente do curso, terão uma carga horária 

conforme o Projeto Pedagógico do Curso e deverão ser somadas ao currículo do curso, podendo 

ser iniciadas a partir do primeiro semestre. Além de complementar o currículo do curso, o discente 

deverá enriquecê-lo, participando de atividades como: 

a) Atividades Complementares realizadas através de cursos, palestras, seminários, 

congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, pequenos estágios, promoção de estudos de 

casos, jogos de empresa e atividades na Empresa Júnior da FACIHUS. Serão desenvolvidas em 

entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, reconhecidas pela 

instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação complementar do aluno. Considera-

se a participação do aluno, na forma passiva ou ativa, ou seja, na condição de participante, 

palestrante ou apresentador. 

b) Atividades Complementares de pesquisa, publicações e monitoria, poderão ser 

desenvolvidas sob a forma de pesquisa, teórica e/ou prática, a fim de que os alunos possam 

visualizar o conteúdo do curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação 

acadêmica não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que 

sejam formados para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa teórica 

e/ou prática, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. As Atividades 

http://www.fucamp.com.br/
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Complementares incluem projetos envolvendo implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, 

formação de grupos de estudo e grupos de interesse com produção intelectual ou projeto com 

implementação real. Os docentes atestarão a atividade realizada e as Coordenações de Cursos 

ou Coordenação de Estágio definirão sobre a validade dos documentos apresentados pelos 

alunos. 

Atividades Complementares sob a forma comunitária poderão ser efetivadas pelas 

instituição na modalidade de extensão, que consiste na prestação de serviços em questões 

ligadas à cidadania, família, saúde, educação, moradia, a fim de que os alunos experimentem a 

função social do conhecimento produzido. Os alunos poderão participar dessas atividades, 

conforme orientação específica do curso, que programará, coordenará e controlará o 

cumprimento das mesmas. 

Ao desenvolver atividades dessa natureza, o discente amplia seus horizontes cognitivos e 

participam da vida social, proporcionando a valorização da própria formação curricular, 

integrando-se melhor à sociedade, ao mesmo tempo em que leva a esta os benefícios da ação da 

instituição de ensino. Ao ter opções, o discente participa de forma democrática da escolha de 

atividades compatíveis a suas habilidades e aptidões, tornando a complementação de seu 

currículo um ato produtivo, criativo e de natureza contextual. Ao mesmo tempo em que estuda, 

exercita sua cidadania, enquanto a faculdade, por meio da ação acadêmica, fortalece seus 

compromissos sociais. 

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, por outro lado, serão 

um espaço curricular propício ao desenvolvimento da interdisciplinaridade e ao atendimento das 

individualidades do educando. 

Os cursos da Faculdade buscam vincular teoria e prática, de modo que a formação 

profissional seja perpassada por essa relação de unidade, sendo esta uma das principais matrizes 

orientadoras dos projetos pedagógicos.  

Destarte, esta vinculação há de expressar-se, além das disciplinas teóricas, que não 

podem desprezar este marco relacional, como nos Estágios Supervisionados, nas práticas, nas 

Atividades Complementares e demais componentes curriculares pertinentes, nos termos 

expressos em cada projeto. 

Para concretizar a interação teoria/prática, necessária à formação profissional, os cursos 

utilizam-se de parcerias com instituições e empresas, espaços para observação e vivências 
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teórico-práticas, interdisciplinares, contribuindo para a formação do acadêmico e para o 

desenvolvimento das atividades curriculares. 

As atividades complementares, com denominação específica em cada curso, constituem 

exigência prévia para colação de grau nos Cursos de Graduação, atendendo exigências 

constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Os objetivos gerais das atividades complementares são os de flexibilizar o currículo 

obrigatório, aproximar o acadêmico da realidade social e profissional, e propiciar-lhe a 

possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, promovendo a integração entre a 

Faculdade e a sociedade, por meio da participação do estudante em atividades que visem à 

formação profissional e para a cidadania. 

As modalidades, para fins de aproveitamento de estudos nas atividades complementares, 

estão especificadas em Regulamento específico para os diversos Cursos de Graduação. 

 

7.4 ESTÁGIO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O estágio supervisionado é realizado de acordo com a legislação em vigor, com a 

regulamentação e organização próprias da FACIHUS. 

O estágio tem por finalidade proporcionar aos alunos oportunidades de desenvolver sua 

capacidade profissional, sob a direta supervisão crítica e orientação de professores habilitados e 

capacitados para a respectiva função. 

Os estágios realizam-se em situação real, de acordo com a programação especifica de 

cada curso, aprovada pela respectiva Coordenação de Estágios e não estabelecem vínculos 

empregatícios, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes, 

prevista na legislação especifica. 

Os alunos se sujeitam à comprovação do aproveitamento como atividade regular na forma 

deste Regimento e de acordo com a programação específica para cada curso. 

O coordenador de Estágios será escolhido pelo Diretor Geral para um mandato de 04 

(quatro) anos, permitida a renovação.  

O estágio tem, entre outros, os seguintes objetivos: 

- Proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais. 

- Atenuar o impacto da transição da formação acadêmica para a vida profissional. 
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- Oportunizar o conhecimento da filosofia, das diretrizes, da organização e do 

funcionamento das instituições campo de estágio.  

- Complementar o processo de ensino e de aprendizagem, incentivando a busca pelo 

aprimoramento pessoal e profissional. 

- Oportunizar a compreensão do todo e das partes que se relacionam nos processos de 

gestão, de modo integrado, sistêmico e estratégico. 

- Conhecer modelos diferenciados de gestão, resolvendo situações com flexibilidade e 

adaptabilidade diante de problemas e desafios da atuação profissional. 

- Propiciar o aperfeiçoamento da formação em situação real de trabalho, o aprofundamento 

do saber e da análise crítico-reflexiva sobre a realidade do seu campo de atuação. 

- Oportunizar o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, utilizando as 

ferramentas técnicas da formação acadêmica. 

- Promover a integração da Instituição e do curso com as instituições campo de estágio. 

- Proporcionar o exercício de planejamento e de organização dos processos de ensino e de 

aprendizagem, bem como o desenvolvimento de projeto de docência. 

Os princípios e normas que regem o estágio encontram-se em Regulamentos próprios de 

cada curso. 

Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando exigido no Projeto Pedagógico do 

Curso, será um componente curricular com carga horária definida no projeto e com sua duração 

acrescida ao mínimo estabelecido para a área profissional.  

O TCC será desenvolvido pelo discente sob a forma de monografia e artigo, oriundos de 

um projeto de pesquisa teórica e/ou de pesquisa aplicada, relacionada às várias disciplinas, de 

sua livre escolha, podendo ser realizado tanto em ambiente escolar quanto de trabalho, 

observando-se criteriosamente a metodologia do trabalho científico e o regulamento da instituição. 

A matrícula no Trabalho de Conclusão de Curso, quando exigido, deverá ser realizada de 

acordo com o que determina o Projeto Pedagógico de Curso, devendo o discente alcançar um 

grau de aproveitamento final igual ou superior a seis (6,0) para sua aprovação.  

Esse trabalho deverá ser iniciado nos últimos quatro semestres letivos, com a matrícula 

respectiva, devendo ser desenvolvido concomitante ou posteriormente ao último ano letivo. 

As Coordenações de cursos, observando a proposta de trabalho, designarão os docentes 

que atuarão como orientadores dos discentes no TCC, conforme edital. 
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7.5 SELEÇÃO DE CONTEÚDOS E ESTRUTURA CURRICULAR  

 

Os cursos ministrados pela Instituição têm seus projetos pedagógicos próprios. As 

estruturas curriculares se organizam objetivando a especificidade da formação profissional a ser 

desenvolvida. 

A integralização curricular se dá em um mínimo de seis semestres (licenciaturas) e dez 

semestres (bacharelados). 

A estrutura curricular de cada curso atende às especificidades das respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Nas licenciaturas, essa estrutura curricular é constituída por componentes 

curriculares que assegurem os conhecimentos profissionais necessários para a docência na área, 

por disciplinas que propiciem a fundamentação para análise e intervenção nos processos 

pedagógicos, por disciplinas e atividades teórico-práticas que assegurem a preparação para a 

docência e/ou para o exercício profissional, bem como por atividades não-integrantes das práticas 

pedagógicas previstas nas disciplinas do curso e que garantam formação profissional mais 

abrangente e consonância com as necessidades profissionais e pessoais. 

Assim, sem prejuízo das especificidades de cada curso decorrentes das respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a estrutura curricular das licenciaturas é, de um modo geral, 

constituída de conteúdos de natureza científico-cultural, de conteúdos de prática pedagógica e de 

estágio supervisionado, bem como de atividades acadêmico-científico-culturais (atividades 

complementares). 

Nos bacharelados, a estrutura curricular de cada curso é constituída por conteúdos de 

formação básica (estudos relacionados com outras áreas de conhecimentos), conteúdos de 

formação profissional (estudos específicos da área de formação) e conteúdos de formação 

teórico-prática (estágio curricular, estudos quantitativos e tecnológicos). 

As estruturas curriculares e os ementários de cada curso constam de seus respectivos 

projetos pedagógicos. 

Todos os cursos oferecidos pela Instituição têm seus currículos adaptados às respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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7.6 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

A direção da FACIHUS incentiva seus professores a adotarem metodologias inovadoras, 

criativas e dialéticas como prática cotidiana. 

Por seu turno, a mantenedora compromete-se a atender aos pleitos da instituição de 

ensino no aspecto de dotá-la dos equipamentos e recursos necessários para a consecução dessa 

política metodológica de incentivo à criatividade. 

Dentre as metodologias de ensino que a FACIHUS utiliza, podem-se destacar as seguintes: 

a) Interação total entre professor e aluno. 

b) Uso da informática na sala de aula, através de programas específicos, inclusive com a 

utilização de data show e da placa de super vídeo com saída para TV. 

c) Uso de projetor para apresentação de matéria, tanto por parte dos professores quanto 

dos alunos, que serão avaliados inclusive pela participação efetiva nos grupos e apresentação de 

trabalhos. 

d) Visitas a empresas para ver de perto o seu funcionamento, sobretudo no que concerne 

à sua direção. 

e) Dinâmicas de grupo em que os alunos são incentivados a falar em público. 

f) Utilização de artigos técnico-científicos no ensino de disciplinas. 

g) Utilização de vídeos técnicos, artísticos e culturais, com debates após as 

apresentações. 

h) Viagens de estudos a encontros, ou eventos de natureza técnica, e aulas práticas aos 

sábados. 

i) Participação efetiva em seminários, palestras e outros eventos. 

j) Estágios em empresas, órgãos públicos e demais entidades ligadas à área do curso. 

k) Pesquisas dos alunos na internet, disponibilizada no laboratório de informática, na 

biblioteca e nas salas de multimídia. 

l) Trabalho com casos concretos nas disciplinas que comportem tal metodologia (estudos 

de casos). 

m) Prática constante da interdisciplinaridade, de modo que se possam criar eixos 

comunicantes entre as disciplinas. 

n) Utilização do Setor de Extensão e Iniciação Científica como instrumento importante para 

coordenar as pesquisas, a extensão e os eventos da instituição. 
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o) Convênios com órgãos públicos de modo a permitir aos alunos um melhor 

conhecimento sobre o funcionamento dos mesmos. 

p) Convênios com empresas, de modo a trazer a realidade empresarial para dentro da 

instituição. 

q) Incentivo, em todas as disciplinas, da leitura por parte dos alunos, sobretudo de livros 

técnicos e periódicos, inclusive como recurso de avaliação dos estudantes. 

r) Incentivo aos alunos para apresentação, em sala de aula, de trabalhos, pesquisas, etc. 

s) Apoio ao aluno que tenha dificuldade de aprendizagem, relacionamento, ou 

motivacional quanto aos estudos, sobretudo através do Setor de Apoio ao Aluno e 

Psicopedagógico. 

t) Programa de nivelamento dos alunos com maior dificuldade na assimilação dos 

conteúdos. 

u) Assistência aos alunos, por parte dos professores, e dos monitores do Programa de 

Monitoria, fora dos horários das aulas, para ajudá-los a tirar dúvidas, reforço e etc. 

v) Palestras com profissionais e empresários dentro da sala de aula, em assunto 

relacionado com o conteúdo da disciplina ministrada. 

 

7.7 METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

O material pedagógico utilizado na Instituição é desenvolvido pelos docentes de cada 

curso, de acordo com a natureza das disciplinas que ministram, dentro de especificações e 

padrões definidos pelos Coordenadores dos cursos. Os discentes podem eventualmente 

colaborar no desenvolvimento deste material.  

É estimulado o uso entre os docentes de ferramentas informatizadas que permitam o 

acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.  

O material pedagógico pode também ser adquirido, conforme indicação dos 

Coordenadores dos Cursos, de acordo com a natureza das disciplinas e do nível tecnológico 

exigido. 

Tendo como orientadores os fundamentos de organização dos cursos – 

interdisciplinaridade, integração teoria e prática, trabalho coletivo – pretende-se garantir aos 

acadêmicos a possibilidade de se apropriarem dos referenciais teóricos e práticos necessários à 

futura atuação profissional. 
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A intenção é a de associar teoria e prática, prática investigativa e ensino, priorizando o 

processo, a compreensão do aprendizado, a capacidade de aprender a aprender e a de buscar 

informações sobre, e a de receber, passivamente, informações acabadas. 

Na construção de uma metodologia adequada à formação do profissional pretendido, é 

necessária uma sólida teoria que dê suporte à prática. Esta metodologia é explicitada num 

conjunto de atitudes, técnicas e práticas que refletem os pressupostos teóricos nos quais se 

apoiam. 

A investigação, enquanto produtora de várias visões sobre os processos pedagógicos, 

produtivos, econômicos e técnicos, bem como de vivência prática, deve ser o suporte dos 

processos de ensino e de aprendizagem, bem como elemento dinamizador do currículo. São 

utilizados, igualmente, aulas expositivas, leitura e análise de textos, trabalhos de campo, 

atividades práticas e de simulação em laboratórios e demais formas individuais e grupais de 

trabalho. 

As estratégias de ensino dependem, sempre, da natureza dos conteúdos e das condições 

do grupo, buscando a aproximação do acadêmico com a futura prática profissional.  

A metodologia de ensino fundamenta-se numa concepção que contemple, ao mesmo 

tempo, a apropriação dos conteúdos de formação profissional e a construção do conhecimento, 

base epistemológica da proposta pedagógica da Instituição que se funda, igualmente, em 

relações democráticas. 

 

7.8 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS  

A Faculdade FACIHUS incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos ao ensino 

de graduação. Para tanto, promove a aquisição e atualização de seu acervo tecnológico. 

Incentiva, também, a participação de seus docentes e discentes em Congressos e Seminários 

que abordem temas relacionado à incorporação de novas tecnologias ao processo de 

ensino/aprendizagem para que promovam no âmbito da IES as inovações desejadas.  

Os avanços técnicos e tecnológicos na área da tecnologia da informação serão 

incorporados aos equipamentos de informática e à tecnologia da comunicação. 

Os equipamentos (hardware) e os programas (software) usados nos laboratórios de 

informática, laboratórios específicos e nos serviços de apoio técnico-administrativo da instituição 

serão atualizados permanentemente, com a periodicidade indicada pelos técnicos da área e pelos 

professores.  
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AÇÕES DE QUALIDADE DA FUCAMP 

 

Os processos de avaliação continuam centrados na aferição da qualidade, basicamente, 

dos recursos humanos e da infraestrutura acadêmica e administrativa. Na FACIHUS/FUCAMP a 

questão da qualidade está profundamente inserida na sua origem e missão. Por esta razão, é 

preciso buscar os meios necessários para o crescimento da Instituição, bem como pela busca 

contínua da qualidade.  

Dessa forma, a FACIHUS desenvolve alguns parâmetros de qualidade que a diferenciam e 

a destacam no Ensino Superior. 

A seguir, as ações definidas como forma de se alcançar os resultados de qualidade 

esperados nas atividades educacionais promovidas pela faculdade: 

1) Visita aos 3º anos de Monte Carmelo e região, proferindo palestras sobre as 

profissões, modalidades de financiamento estudantil e mecanismos de ingresso no Ensino 

Superior.   

2) Projeto Venha Conhecer a FUCAMP (alunos visitam a Instituição, conhecendo 

instalações, biblioteca, laboratórios, e assistem palestras, feira das profissões, etc.).  

3) Palestra para os ingressantes: Motivacional, Normas Acadêmicas, sobre o FIES, 

PROUNI, PRÓ-ESTUDANTE e PRAVALER. 

4) Programa de Nivelamento gratuito (Língua Portuguesa, Matemática e Física e 

Informática básica – 1º período gratuito).  

5) Aulas estruturadas com conteúdo programado para todo o semestre.  

6) Simulado (preparação para o ENADE, OAB e Conselhos de Classe).  

7) Colação de Grau (ato coletivo) – Institucional. Evento único e oficial.  

8) Projeto Interdisciplinar na maioria dos cursos (com o objetivo de se trabalhar a 

integração entre os conteúdos e as disciplinas do período). 

9) Projeto aula prática nos cursos de Direito, Agronomia, Engenharia Civil, Ciências 

Biológicas, Administração e Ciências Contábeis, aos sábados (sem custos adicionais para o 

aluno). 

10) Atendimento Psicossocial e Psicopedagógico gratuito.  

11) Comunicação frequente e efetiva com a sociedade (Site, rádios, Facebook, 

Whatsapp e blogs). Atualização diária.  
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12) Viagens culturais e técnicas constantes em todos os cursos. 

13) Sistema de Avaliação Institucional efetivo e sistemático (ocorre a cada semestre). 

Ações Acadêmicas e Administrativas. 

14)  Eventos constantes oferecidos pela IES: Seminários, palestras, Minicursos, 

Atividades complementares, etc. 

15) Banco de currículos: para encaminhamento de alunos às empresas e divulgação dos 

perfis. 

16) Aulas presenciais – com carga horária expressiva em todos os cursos – 200 dias 

letivos.  

17) Atividades de Responsabilidade Social: Campanha do Agasalho, do brinquedo, de 

alimentos. Conscientização sobre a água, preservação do meio ambiente, Trote Solidário, 

Combate ao mosquito transmissor da Dengue e outros. 

18) Participação efetiva da IES nos eventos da cidade e região: Exposição 

Agropecuária, Aniversário da cidade e outros. 

19) Reunião semanal com todos os Coordenadores de Curso.  

20) Disponibilização da estrutura física da Instituição para eventos da comunidade: 

Palestras, Seminários, Workshops, sem finalidade lucrativa.  

21) Professores qualificados: mais de 75% com Mestrado e Doutorado.  

22) Escritórios de Assistência Jurídica gratuita em Monte Carmelo e Coromandel para 

estágio dos alunos e atendimento gratuito à comunidade.  

23) Incentivo à pesquisa por meio dos projetos de Iniciação Científica (PIBIC e PIBID, 

Iniciação à Docência), projetos de TCC, interdisciplinares e outros.  

24) Incentivo às publicações de alunos e professores por meio das revistas on-line: 

Cadernos da FUCAMP, GETEC (Revista de Gestão, Tecnologia e Ciências), Contabilometria, 

RAGC (Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade), Direito & Realidade (publicações 

gratuitas) e Práxis Interdisciplinar. 

25) Disciplinas especiais aos sábados ou pelo Moodle em disciplinas nas quais o aluno 

teve reprovação, evitando assim o atraso na integralização do curso.  

26) Controle efetivo da evasão de alunos procurando sempre aumentar a retenção. 

Atendimento individual ao aluno, pelas Coordenações e Coordenação Geral.  

27) Contatos constantes com egressos para a Pós-graduação e Extensão e 

encaminhamento para o mercado de trabalho.  
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28) Atualização diária do site, Facebook, Whatsapp e blogs.  

29) Projeto de Cooperação e Responsabilidade Social: Curso de Letras 

Português/Inglês – com preço acessível a partir de R$ 160,00 (2017-1).  

30) Atendimento e contato efetivo com os alunos nas Coordenações, Secretaria e 

Coordenação Geral.  

31) Programas de incentivo e apoio ao aluno: FIES, PRAVALER, PRÓ-ESTUDANTE e 

PROUNI.  

32) Semana Pedagógica Docente – com o objetivo de preparar o corpo docente da 

faculdade para as atividades do ano letivo, bem como oficinas, reuniões pedagógicas, com 

aplicação de estratégias didáticas inovadoras.  

 

7.9 PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

Os procedimentos avaliativos devem ser compreendidos como elementos para a 

permanente busca do desenvolvimento individual e coletivo, entendendo o significado da 

avaliação como parte integrante da dinâmica escolar. A avaliação das atividades curriculares 

deverá ser feita de forma processual e diversificada, levando-se em consideração os objetivos 

definidos para cada disciplina e os objetivos gerais dos cursos. 

Entre as atividades avaliativas necessárias para que o estudante adquira, durante a 

integralização curricular, o saber e as habilidades indispensáveis à sua formação, poderão 

constar: 

a) relatórios de trabalho de campo; 

b) provas escritas; 

c) seminários; 

d) fichamentos de textos; 

e) trabalhos em grupo; 

f) trabalhos individuais; 

g) elaboração de projetos de pesquisa; 

h) estágios; 

i) discussões temáticas; 

j) elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso-TCC; 

k) participação em eventos. 
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A cada verificação de aproveitamento será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem). A 

média de aprovação será igual ou superior a 60 (sessenta) nas atividades desenvolvidas durante 

o período letivo. 

O TCC, etapa final de alguns cursos, será avaliado por uma banca examinadora, tendo por 

base os objetivos do curso. 

De acordo com o Regimento da FACIHUS, Capítulo VI – Da Avaliação e do Desempenho 

Escolar, o sistema de avaliação está assim definido:  

 

DA AVALIAÇÃO E DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 106. Para ser aprovado, o aluno, além de satisfazer às demais exigências legais e 

regimentais, deverá se submeter às avaliações nas épocas devidas. 

Art. 107. O desempenho escolar é aferido, através de acompanhamento contínuo dos 

alunos e dos resultados por ele obtidos nas avaliações e trabalhos escolares. 

§1º Compete ao professor da disciplina realizar as avaliações escolares sob a forma que 

estabelecer, respeitando os termos em estudo, bem como efetivar a avaliação nos termos da 

regulamentação interna. 

§2º As avaliações escolares, no mínimo de duas (2) por semestre letivo, serão realizadas 

em datas fixadas em calendário escolar; 

Art. 108. À verificação de aproveitamento será atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, que deverá ser transcrita até a primeira decimal sem 

arredondamento.  

Parágrafo único: Atribuir-se á nota 0 (zero) ao aluno que deixar de submeter-se às 

avaliações nas datas fixadas, bem como ao que nelas se utilizar de meios fraudulentos. 

Art. 109. Ao aluno que deixar de comparecer à verificação de desempenho escolar, por 

motivo justo, na data fixada, pode ser concedida prova substitutiva, mediante requerimento, 

respeitando-se as datas previstas no Calendário Escolar.  

§1º As avaliações substitutivas serão cobradas à parte conforme regulamento financeiro da 

Faculdade FACIHUS.  

§2º Fica vedada a concessão de prova substitutiva para substituição de nota.  
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§3º A avaliação substitutiva aplica-se a provas realizadas na Faculdade FACIHUS, aos 

sábados, não se aplicando a trabalhos a serem efetuados.  

Art. 110. Será aprovado o aluno que tiver média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos e 

será reprovado o aluno que tiver média inferior. 

Art. 111. O aluno que obtiver média inferior a 60 (sessenta) pontos e, igual ou superior a 40 

(quarenta) pontos, nas provas e trabalhos do período letivo, poderá se submeter a uma prova 

final.   

Parágrafo único: Nesta prova final o aluno para ser aprovado na disciplina deverá obter a 

quantidade de 60 (sessenta) pontos.  Não sendo aprovado na prova final, considerar-se-á a média 

maior. 

Art. 112. O aluno tem o direito de solicitar a revisão de provas no prazo máximo de 48 

horas da divulgação do resultado pelo professor. 

Art. 113. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos demonstrados 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 

normas legais do sistema de ensino. 

Art. 114. Caso o aluno venha a abandonar o curso, será permitida a sua reintegração, 

mediante a aprovação da Diretoria, seguida do pagamento das matrículas e mensalidades 

pendentes. 

Art. 115. O percentual de frequência mínima às aulas e demais atividades escolares é de 

75% (setenta e cinco) por cento, e se obtiver, em cada matéria, média igual ou superior a 60 

(sessenta) pontos nos trabalhos e provas do período letivo, o aluno será aprovado. Diferente 

disso, será reprovado. 

Art. 116. A frequência dos alunos às aulas e demais atividades é obrigatória, sendo vedado 

o abono de faltas, e esta será apurada através de Diário de Classe disponibilizado on-line pela 

Secretaria Geral, no início do período letivo. 

§1º - Independentemente dos demais resultados obtidos, será considerado reprovado na 

disciplina, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% das aulas e demais 

atividades.  

Art. 117. A verificação e registro de frequência é obrigação e responsabilidade do 

professor, e seu controle, da Secretaria Geral. 
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CAPÍTULO VII 

DO REGIME EXCEPCIONAL 

 

Art. 118. É assegurado ao aluno, amparado por instrumentos legais específicos, regime 

excepcional, para realizar trabalhos e exercícios domiciliares que serão prescritos pelos 

professores de acordo com o plano de curso, fixado em cada caso, consoante o estado de saúde 

do estudante e as exigências de formação mínima de cada curso. 

 

Art. 119. O requerimento relativo ao regime excepcional deve ser instruído com laudo 

médico ou de profissional credenciado, competindo à Secretaria Geral emitir parecer com base na 

legislação e normas regimentais, que definirá ou não os referidos requerimentos.  

Parágrafo Único: O requerimento citado no caput deverá dar entrada no setor de protocolo 

pelo solicitante ou por seu representante, sendo que a FACIHUS dará ciência ao solicitante no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

 

8. POLÍTICAS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

A Faculdade FACIHUS mantêm cursos de graduação na modalidade presencial nas áreas 

de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo.  

 

Com base nos esclarecimentos que orientam a organização didático-pedagógica, a 

Faculdade FACIHUS estabelece as políticas de ensino, a saber:  

I. Manter estudos constantes da carga horária dos cursos de graduação, de modo a 

atender o mínimo exigido pelas diretrizes curriculares que orientam cada curso, deixando 

eventuais especializações para programas a serem desenvolvidos em cursos de pós-graduação 

lato sensu;  

II. Garantir que, nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, haja lugar para a 

iniciação científica, a prática da monitoria, as atividades científico-culturais e artísticas, os estágios 

curriculares e extracurriculares e a participação em projetos de extensão junto à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa;  
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III. Flexibilizar os currículos dos cursos de graduação de modo a conter pluralidade de 

linhas de pensamento, definir conteúdos teóricos básicos e práticas profissionalizantes essenciais 

para a constituição de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, na 

perspectiva do “aprender a aprender”;  

IV. Estabelecer procedimentos para o bom andamento de estágios, TCCs, monografias, 

exercício da monitoria, iniciação científica e demais atividades práticas que integram o currículo 

dos cursos;  

V. Aprimorar ações de nivelamento de conteúdos que deveriam ter sido adquiridos pelos 

alunos no ensino médio, principalmente no que tange às competências necessárias para a 

expressão escrita em Língua Portuguesa e fundamentos de Matemática, cálculo, Física e 

Química. 

VI. Aprimorar, na organização curricular de cada curso de graduação, a disciplina de 

formação sociocultural e ética de forma a despertar a consciência sobre os acontecimentos do 

seu entorno social;  

VII. Adotar estratégias didático-pedagógicas adequadas ao fomento da capacidade 

empreendedora do aluno;  

VIII. Organizar um sistema de acompanhamento do aluno egresso, dos cursos de 

graduação, vistos não só como instrumentos de avaliação dos resultados finais do processo 

ensino-aprendizagem, como também de apoio para o prosseguimento dos estudos, na 

perspectiva da educação continuada;  

IX. Manter políticas para a renovação dos recursos materiais, equipamentos, laboratórios e 

biblioteca, de acordo com as necessidades demonstradas nos projetos pedagógicos dos cursos;  

X. Atualizar sistematicamente os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, a partir 

de suas avaliações internas e externas;  

XI. Analisar a evolução dos cursos existentes para a redefinição do PDI, respeitando seu 

período de vigência;  

XII. Dar continuidade aos cursos de capacitação específicos para as áreas de didática e 

metodologia do ensino aos docentes;  

XIII. Acompanhar a adequação dos currículos às novas exigências sociais, observadas as 

diretrizes curriculares para os cursos de graduação;  

XIV. Estimular a prática de elaboração e recursos didáticos por meio do uso de novas 

tecnologias de comunicação e informação;  
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XV. Aprimorar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar do corpo discente e 

da avaliação dos docentes pelos discentes, com o propósito de aperfeiçoar o programa de 

avaliação institucional;  

XVI. Aprimorar as ações integradoras das teorias e das práticas profissionais;  

XVII. Acompanhar o tempo efetivo de dedicação dos alunos às atividades acadêmicas e de 

produção científica realizada;  

XVIII. Aprimorar e incentivar o uso adequado da biblioteca e dos laboratórios como meio de 

aprendizagem;  

XIX. Aprimorar os programas de incentivo à leitura para o corpo docente e discente.  

Dessa forma, A FUCAMP/FACIHUS de Monte Carmelo, de acordo com sua concepção 

histórica considera importante e de responsabilidade social a formação de profissionais para o 

mercado de trabalho local e regional. Para tal finalidade, tem no ensino, na pesquisa / Iniciação 

Científica, e na extensão o compromisso com as diretrizes e excelência educacional.  

As políticas de ensino estão concretizadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação e demais atividades de ensino, pois estes estão em consonância com a missão da 

instituição, bem como os princípios da Pedagogia FUCAMP/FACIHUS e das Diretrizes 

Curriculares de cada curso. 

As políticas da Faculdade FACIHUS baseiam-se principalmente numa educação de 

qualidade e de formação humana, é permeada pelo trabalho em equipe do corpo docente, 

conduzido pelas Coordenações de curso. 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam garantir uma política 

de ensino que permita uma real compreensão dos fenômenos científicos. Nesse sentido, a 

comunicação entre as disciplinas e os cursos será o modelo fundamental para a consolidação 

destas políticas de ensino, na produção e difusão do conhecimento. Desenvolve-se, dessa forma, 

os projetos interdisciplinares na maioria dos cursos de graduação.  

A FACIHUS consolida assim, suas Políticas de Ensino revisando e atualizando os Projetos 

Pedagógicos dos diversos cursos que integram a faculdade, norteados pela missão da Instituição 

e pelos seus princípios básicos. Essas políticas têm como indicadores, além da excelência do 

ensino, a qualificação profissional, a postura pautada pela ética e cidadania desenvolvida através 

dos cursos de graduação. 

Afirme-se que essas políticas estão em sintonia com as exigências do mercado, uma vez 

que a faculdade (FACIHUS) atua nesse cenário preparando futuros profissionais. 
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Por meio da identidade de cada curso e em sintonia com as diretrizes curriculares 

nacionais, as Políticas de Ensino da faculdade buscam ainda, propiciar aos acadêmicos 

aprendizagem permanente, estimulando as atividades de pesquisa, a capacitação constante e a 

competência técnica na sua atuação junto à comunidade, e proporcionando conhecimento além 

das salas de aula. 

Ressalta-se, também, a valorização constante pela Instituição, da preparação e 

qualificação de seu corpo docente e do corpo técnico-administrativo, que são agentes decisivos 

na concretização das Políticas de Ensino implementadas no dia-a-dia nos espaços educativos da 

faculdade.  

Em síntese, para garantir a qualidade e sempre buscando a excelência do ensino da 

FACIHUS empreende ações como: atualização dos processos pedagógicos, modernização e 

instalação de laboratórios que atendam às demandas dos cursos, efetiva qualificação do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, ampliação do acervo bibliográfico com uma constante 

atualização do acesso, informatização de procedimentos e a disponibilização de recursos 

audiovisuais. 

E para garantir uma política de ensino não dissociada da pesquisa e extensão, a 

FUCAMP/FACIHUS tem investido na publicação de periódicos científicos, impressos e eletrônicos 

(Revista Cadernos da FUCAMP), Revista GETEC (Gestão, Tecnologia e Ciências), Revista 

Direito & Realidade, Revista RAGC (Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade), Práxis 

Interdisciplinar e Contabilometria (para possibilitar a divulgação do conhecimento produzido na 

Instituição, e nas experiências realizadas nas ações extensionistas). 

 

Pressupostos básicos da política de ensino 

Considerando-se que até o presente momento a FUCAMP conseguiu organizar e efetivar, 

sua política de ensino, a IES deverá empenhar-se na manutenção e reelaboração desta política, 

tendo como principais pressupostos: 

A) Ampliar os cursos de graduação, tendo como eixo a necessidade local e regional, 

transformando-se em Centro Universitário.  

B) Incentivar a investigação científica, consolidando núcleos de pesquisa na IES e 

ampliando o Programa de Iniciação Científica, em parceria com os núcleos de fomento 

(FAPEMIG, CAPES, etc.).  
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C) Ampliar os programas de Extensão, relacionando-os com a formação de cada curso, 

para garantir aos alunos a relação teoria / prática profissional. 

D) Estimular a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nos cursos e na IES. 

E) Incentivar a formação e capacitação docente. 

F) Manter a interação entre a Graduação, a Pós-graduação e a Extensão. 

G) Definir orçamento para Congressos Científicos, Simpósios, trabalhos de campo, 

ampliação de acervos para laboratórios. 

H) Incentivar a formação e a capacitação docente. 

I) Ampliar as publicações nas revistas eletrônicas objetivando difundir os conhecimentos 

adquiridos.  

 

9. POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O PDI estabelece objetivos e metas relacionados à pesquisa/Iniciação Científica.   

A iniciação científica / tecnológica, artística e cultural vincula-se às atividades de ensino, 

principalmente na elaboração de monografias e artigos, relatórios de estágio, trabalhos de 

conclusão de curso; além do mais, a maioria dos cursos possuem os projetos interdisciplinares 

que propiciam a investigação científica e a vinculação às disciplinas do curso. 

São realizados eventos de Iniciação Científica em que os alunos divulgam seus projetos de 

TCC e fazem a apresentação, e em seguida, são publicados os resumos nos ANAIS da IES.  

No que tange à pesquisa, vista como princípio educativo e inerente ao ensino e não apenas 

como princípio científico, procura-se também uma articulação maior entre a graduação e a pós-

graduação; em que alunos da graduação são convidados a participarem de atividades e aulas dos 

cursos de especialização. São também convidados a assistirem às palestras e atividades 

organizadas por essa coordenação.  

Além do mais, na área de pesquisa, oferece aos professores e alunos vários estímulos à 

produção científica, por meio da divulgação e produção acadêmica nas revistas on-line: Cadernos 

da FUCAMP, GETEC (Gestão, Tecnologia e Ciência), Contabilometria, Direito & Realidade, 

RAGC (Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade) e a Práxis Interdisciplinar. 

Com relação às atividades artísticas e culturais, a IES procura oferecer diversos eventos 

culturais como: Musicarte (festival de músicas inéditas), Momento Cultural FUCAMP (realizado 
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principalmente no espaço da Entidade com apresentações culturais e artísticas, músicas, peças 

teatrais, danças), festas juninas, campeonatos intercursos, etc.   

Cabe destacar o Memorial Mário Palmério, na celebração dos 15 anos da FUCAMP e 

também concursos de fotografias, com o objetivo de resgatar a história e a cultura.  

Além do mais, a FACIHUS procura desenvolver os Projetos de Iniciação Científica (PIBIC) 

em parceria com a FAPEMIG e o Programa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), contando 

atualmente com um grande número de bolsas para os alunos de licenciatura e bacharelado.   

A Fundação Carmelitana Mário Palmério – FUCAMP/FACIHUS possui também o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), que é um colegiado interdisciplinar que recebe e avalia projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Foi criado cumprindo a resolução Nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, teve seu registro aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde – CONEP/CNS/MS em 09 de agosto de 

2013 e a renovação do registro em 28 de setembro de 2016. 

O CEP/FUCAMP tem por finalidade o acompanhamento das pesquisas envolvendo seres 

humanos na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, preservando os aspectos éticos em 

defesa da integridade e dignidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

10. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 

A faculdade (FACIHUS/FUCAMP) compreende a Extensão como um processo que amplia 

e articula o ensino e a pesquisa; indispensável na formação do estudante, na qualificação dos 

discentes e no intercâmbio com a comunidade. 

O Ensino Superior, historicamente, se fundamenta nas atividades de ensino, de pesquisa e 

de extensão. A prestação de serviços à comunidade, através das atividades de extensão tem 

como objetivo democratizar o conhecimento, melhorando assim a qualidade de vida e atuação da 

comunidade.  

Através de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação, nível de Especialização, a 

Instituição atua na formação profissional, visando contribuir para a melhoria do ensino e da 

formação dos recursos humanos no contexto em que se insere. O Programa de Extensão também 

se articula a essa perspectiva de melhoria e de aperfeiçoamento profissional, oportunizando 

espaços de formação continuada a seus egressos e demais profissionais que atuam em 

empresas e instituições educativas escolares e não-escolares. 
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O Programa de Extensão se desenvolve através de serviços, da realização de encontros, 

seminários, ciclos de palestras, exposições, mostras científicas e cursos relacionados a 

conhecimentos veiculados na Instituição ou provenientes dos saberes e das competências de 

seus docentes ou convidados.  

Os eventos são organizados pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação, bem como 

pelos professores. 

Os temas são escolhidos a partir das sugestões dos professores e alunos, das 

necessidades de ampliação da discussão de assuntos relacionados às disciplinas dos cursos de 

graduação e de pós-graduação lato sensu. 

Alguns eventos são organizados em parceria com outras Instituições (Prefeituras, 

Secretarias de Educação, Saúde, etc.) com o objetivo de integrar a faculdade a programas por 

elas desenvolvidos.  

 

Objetivos 

 Democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento acadêmico; 

 Colaborar com os processos de formação continuada; 

 Debater temas relacionados à área de conhecimento dos Cursos de Graduação e de 

Pós-Graduação, bem como refletir sobre eles; 

 Integrar a faculdade à comunidade; 

 Incentivar a prática extensionista nos projetos pedagógicos dos cursos; 

 Buscar o intercâmbio com órgãos públicos e privados com vistas à formação de parcerias 

e redes;  

 Estimular a participação da comunidade;  

 Contribuir para a atualização e o aperfeiçoamento profissional; 

 Oportunizar a participação dos alunos em eventos culturais que contribuam para seu 

crescimento intelectual; 

 Oportunizar à comunidade espaços de aperfeiçoamento pessoal e profissional; 

 Responder às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade mais ampla. 

A Extensão oportuniza o desenvolvimento de competências, proporcionando o acesso a 

novos conhecimentos e a incorporação às práticas nos diferentes ambientes laborais, sendo a 

Extensão uma dimensão do processo de ensino, deve concretizar-se através de três objetivos: 
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• formação para o exercício da profissão, que implica formação pessoal, crítica, científica e 

técnica dos discentes e leva em conta a dicotomia teoria/prática, quando docentes e discentes 

tem de dar respostas a situações reais e não ideais; 

• avanço na área de conhecimento por meio da formação dos docentes envolvidos; 

• garantia de que a extensão também materialize parcerias com segmentos da sociedade, 

que recorrem à IES para melhorar a qualidade de vida e aperfeiçoar conhecimentos. 

Estratégias para consecução dos objetivos 

- Levantamento dos recursos e editais existentes em organismos do Governo Federal 

Estadual e Municipal; 

- Levantamento da demanda local para criação de projetos dos professores; 

- Busca de condições de infraestrutura física e técnica para desenvolvimento de projetos; 

- Apresentação de eventos públicos para difundir o conhecimento científico e cultural. Inclui 

realização de Congressos, Seminários, Encontros, Conferências, Mesas redondas, ciclo de 

Debates, Exposição, Mostras, Festivais, dentre outros. 

- Oferecimento de cursos: organizados de modo sistemático, de forma teórica ou prática, 

com carga horária mínima de 4 horas e critérios de avaliação definidos. 

- Realização de oficinas: de caráter prático, onde a comunidade participa ativamente, 

podendo estimular a criação de objetos, textos, brinquedoteca, etc. 

- Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido pela faculdade ou contratado 

por empresa/ comunidade ou por terceiros, incluindo assessorias, consultorias e cooperação. 

- Publicações de livros e revistas – decorrente das ações de Extensão para a divulgação 

cultural, científica e tecnológica, podendo ser por meio de filmes, vídeos, softwares, anais, 

revistas impressas e eletrônicas, livros, CD’s, entre outros. 

- Por meio de Projetos de impacto social (Atendimento Jurídico gratuito, Projeto Horta na 

Escola, Projeto Todos contra a Dengue e outros).  

 

Metas Para Realização das Atividades de Extensão  

1. Busca de parcerias, apoios e recursos para os projetos de Extensão desenvolvidos pela 

IES; 

2. Implantação de cursos complementares de capacitação e atualização acadêmica, 

abertos à comunidade; 
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3. Formalização e divulgação on-line de programas institucionais demonstrando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

4. Atualização das ações de extensão por meio de encontros com a comunidade 

acadêmica; 

5. Diagnóstico das necessidades atuais da comunidade para o atendimento das demandas.  

 

11. POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

O modelo desenhado para a gestão acadêmica da FACIHUS dispõe de uma organização 

formal com estrutura simples e enxuta, que visa propiciar a administração agilidade e flexibilidade 

para responder às exigências do mundo moderno.  

A FUCAMP se baseia na construção de um processo no qual todos estejam envolvidos e 

comprometidos com a missão institucional, como: docentes, discentes, coordenadores, 

funcionários e tendo por base a responsabilidade social e a formação da cidadania. 

A política administrativa da FUCAMP segue, pois as seguintes diretrizes: 

a) A FUCAMP deverá regular suas despesas em função de suas receitas; visando sua 

sustentabilidade. 

b) Os planos anuais pautar-se-ão por avaliações periódicas, visando ao seu 

aperfeiçoamento e ao alcance das metas estabelecidas no PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional). 

c) Manter programas de capacitação, com vistas a preparar as pessoas para a inclusão no 

mercado de trabalho. 

d) Manter mensalidades acessíveis proporcionando ao aluno a possibilidade de cursar o 

ensino superior. 

 

 

12. POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

A Pós-graduação lato sensu da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS) 

segue as determinações da Resolução 01, de 08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de 

Educação e do Regulamento Geral dos cursos de Pós-graduação lato sensu, aprovado pelo 

Conselho e Congregação da Instituição.  
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Essa modalidade de ensino é desenvolvida pela instituição, como uma forma de aprimorar, 

com rigor científico e atualização profissional, a formação continuada do aluno graduado, em uma 

perspectiva de acrescentar maior valor à sua formação inicial, desenvolvendo conhecimentos e 

habilidades que o auxiliem a aprofundar ainda mais seus conteúdos e habilidades.  

A Pós-graduação é desenvolvida pela IES desde o ano de 2002, totalizando vários alunos 

certificados como especialistas por meio dos 15 (quinze) tipos de cursos oferecidos nas diversas 

áreas do conhecimento. 

A partir de 2007 a faculdade reformulou seus cursos e ampliou suas áreas de atuação, 

inclusive com a oferta do MBA em Controladoria e Finanças e MBA em Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos e Marketing e outros.  

A cada semestre busca-se revisar e ampliar os cursos oferecidos, a fim de atender às 

exigências acadêmicas e profissionais, preparando o profissional para inserção e/ou atuação 

qualificada na sua área de atuação e especialidade. 

Além do desenvolvimento profissional a Faculdade por meio dos seus cursos de pós-

graduação busca promover uma reflexão teórico-crítica, com a pesquisa de temáticas relevantes 

e produção de um trabalho de Conclusão de Curso que possa levar a publicações e também à 

construção de um projeto para ser aprofundado em uma pós-graduação stricto sensu. Dessa 

forma, cumpre-se o objetivo de promover o aprimoramento acadêmico.  

A avaliação periódica, o acompanhamento das produções acadêmicas e a inserção 

profissional dos egressos, são alguns dos indicadores para o monitoramento dos cursos de 

especialização, visando seu constante aprimoramento, para cumprir o compromisso e a missão 

da instituição, oferecendo um ensino de qualidade aos jovens da cidade e região. 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pela faculdade sob a responsabilidade 

da Coordenação de Extensão e Pós-Graduação, destacam-se por ofertar aos egressos e demais 

profissionais da comunidade, oportunidade de aprimoramento e melhoria da condição intelectual e 

profissional. 

A qualidade dos programas e cursos tem atraído alunos de toda a região, e que é 

demonstrado pelo crescente número de matrículas nos cursos oferecidos. É importante destacar 

também a produção dos trabalhos de conclusão de cursos de Pós-Graduação e que dão 

continuidade aos procedimentos de pesquisa desenvolvidos nos cursos de graduação. 
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Os cursos de Pós-Graduação lato sensu proporcionam também o intercâmbio dos 

docentes de outras IES, que são convidadas a ministrarem os módulos, contribuindo assim para o 

aprimoramento profissional e científico dos alunos.  

  

13. POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

Pretende-se criar a partir de 2019 a Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu, com o objetivo de promover a organização e a expansão das atividades nessa área com: 

a) Consolidação e incentivo aos grupos de pesquisa existentes e a criação de novos 

grupos e núcleos de pesquisa; 

b) Incentivar as pesquisas de caráter interdisciplinar; 

c) Elaborar estratégias que incentivem os professores e alunos a produzir conhecimento 

científico por meio de publicações e participações em eventos; 

d) Construir um banco de dados das pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento na 

IES; 

e) Orientar e incentivar a criação de grupos de pesquisas cadastrados em parceria no 

CNPQ; 

f) Consolidar as linhas de pesquisa nos cursos e implantar programas de pós-graduação 

stricto sensu; 

g) Buscar novas fontes de financiamentos e estabelecimentos de convênios e parcerias 

para os projetos de Pesquisa; 

h) Ampliar o número de pesquisadores nos órgãos de fomento: CNPQ, FAPEMIG e outros; 

i) Incentivar e acompanhar a formação de Mestres e Doutores da IES (Política de incentivo 

à formação docente); 

j) Estabelecer estratégias para uma maior integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

l) Ampliar e fortalecer os cursos de Pós-graduação lato sensu.  

 

Objetivos 

- A implantação do programa de Pós-graduação Stricto Sensu tem por objetivos: 

* Capacitar os egressos dos cursos de graduação e dos demais cursos superiores da 

cidade e região, proporcionando formação acadêmica e profissional para a melhoria do 

desenvolvimento de atividades profissionais. 
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* Promover ações que tenham um impacto na sociedade, por meio de pesquisas, 

articulando o saber acadêmico e as demandas sociais. 

* Promover formas de divulgação dos trabalhos e discussões através de publicações, 

seminários e revistas eletrônicas. 

 

Ações a serem realizadas: 

* Consolidar e ampliar os núcleos de pesquisa com o objetivo de implantar programas de 

pós-graduação stricto sensu. 

* Ampliar e melhorar a infraestrutura da biblioteca, laboratório, equipamentos e outros 

setores para dar suporte e atender à implantação dos programas de pós-graduação stricto sensu 

(Mestrado Acadêmico e Profissional). 

* Promover parcerias e convênios entre instituições, empresas públicas e privadas, 

nacionais e internacionais, para intercâmbio científico e buscar financiamento junto aos órgãos de 

fomento para projetos de pesquisa e bolsas de estudo. 

 

14. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES (INCLUSÃO  

SOCIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) 

 

A delimitação da política de responsabilidade social é exigência do Ministério da Educação. 

Para o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, essa política está 

relacionada à contribuição com a inclusão social, defesa do meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural, completando o compromisso social da instituição na 

qualidade de portadora do bem público e dos princípios de cidadania, independentemente de sua 

natureza jurídica, o que não significa adotar políticas assistencialistas ou antigas ações de 

filantropia. Adotar políticas que atendam tais exigências ministeriais requer que todos os sujeitos 

integrantes da comunidade acadêmica percebam de forma direta e indireta as ações coletivas 

dessa natureza em todos os níveis, até mesmo a sociedade como um todo. Nesse sentido, a 

responsabilidade social está imbricada não só com os Projetos de Extensão desenvolvidos pela 

IES, como também com as ações que os envolvem e que estão voltadas para a melhoria de cada 

um deles. É um caminho vocacionado para uma contribuição que vai além do progresso científico-
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tecnológico-cultural, com o intuito de possibilitar melhoria concreta nas condições de vida da 

comunidade que interage com a IES.  

Dessa forma, a Faculdade FACIHUS desenvolve suas políticas de responsabilidade social 

em consonância com sua missão para o atendimento de seus funcionários, professores, gestores 

e membros da comunidade em geral, por meio de ações oriundas das diretrizes abaixo:  

I. Manter os Programas Institucionais (PROUNI e PRÓ-ESTUDANTE) e/ou parcerias com 

empresas da região e instituições públicas e privadas;  

II. Manter os Programas de Extensão;  

III. Manter o Programa de Cessão de Espaços Físicos e de Recursos Institucionais para a 

Sociedade Organizada;  

IV. Programas de Educação Continuada e Pós-graduação lato sensu;  

V. Manter Projetos Especiais e Culturais;  

VI. Fortalecer o Programa de Incentivo à Preservação do Meio Ambiente.  

A construção de políticas focadas na responsabilidade social constitui-se no esforço 

contínuo e permanente para que a faculdade cumpra sua missão no desenvolvimento de ações e 

de serviços que garantam a boa qualidade do ensino para os cidadãos que buscam sua formação 

na graduação e/ou pós-graduação. Dessa maneira, a Instituição assume o compromisso com a 

responsabilidade social, a medida que implementa ações, como: 

A instituição desenvolve também o projeto FUCAMP Empresa Júnior, que é uma 

associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade valorizar alunos e professores da 

FACIHUS no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico. Com isto, além de complementar com 

uma atuação prática, a formação teórica do aluno, proporciona-lhe o contato direto com a gestão 

de uma empresa, vinculando a Educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social, como 

requer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Além destes, tem ainda o Projeto FUCAMP vai à comunidade, em que os alunos e 

professores de todos os cursos vão aos bairros e desenvolvem atividades diversificadas com 

crianças e jovens, tais como jogos educativos, brincadeiras, peças teatrais e culturais, brinquedos, 

cestas básicas, agasalhos e plantio de mudas de árvores e outras atividades educativas. 

Possui um convênio de parceria com a Associação dos Ceramistas, o Laboratório de 

Ensaios de Monte Carmelo – LEMC, para análises de argila e de produto de cerâmica vermelha 

(sobretudo telhas). Desta forma, a FACIHUS está contribuindo para revitalizar um dos setores 

mais importantes da economia local e regional. Laboratório esse já certificado pelo INMETRO. 

http://www.fucamp.com.br/
mailto:fucamp@fucamp.com.br


44 

Fundação Carmelitana Mário Palmério 
FACIHUS – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 

“Educação de qualidade ao seu alcance” 

__________________________________________________________________________________ 

 
Av. Brasil Oeste, s/nº. – Jardim Zenith – CEP 38500-000 – Monte Carmelo MG 

Fone: (34) 3842-5272 – www.fucamp.com.br – fucamp@fucamp.com.br 

A Instituição também estimula a participação e parceria com a comunidade, cedendo suas 

instalações para a Prefeitura, Sadia, Superintendência Regional de Ensino, Escolas Estaduais e 

Municipais e várias outras instituições para a realização de Cursos, Palestras, Reuniões e 

Eventos. 

A Fundação Carmelitana Mário Palmério desenvolve ainda diversas formas de auxiliar os 

alunos no pagamento das mensalidades, participando do “FIES, PRAVALER E PRÓ-

ESTUDANTE”, aceitando a adesão de todos os alunos interessados e que se enquadram nos 

“pré-requisitos” dos programas. Outro programa de inclusão social é o Bolsa-Trabalho FUCAMP, 

que oferece a oportunidade para os alunos mais carentes, que estão cursando e também para os 

que já concluíram seus cursos, de prestarem serviços nos diversos setores, como Informática 

(digitação), auxílio aos Coordenadores dos Cursos, biblioteca, portaria, telefone e outras 

atividades, como forma de pagamento e desconto nas mensalidades. 

Além dos financiamentos, a instituição está credenciada no PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), que recebe alunos com bolsa integral em todos os cursos oferecidos 

pela instituição. 

A responsabilidade social está intimamente ligada à missão da Instituição e revela-se na 

sua contribuição à inclusão social: 

A Responsabilidade Social da IES, percebida na perspectiva de sua contribuição à inclusão 

social vem também desenvolvendo múltiplas ações por meio do desenvolvimento de projetos 

voltados para a melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio através de: 

- Minicursos oferecidos aos alunos na IES e nas escolas, projetos de estágios 

desenvolvidos nas turmas do Ensino Médio e Fundamental e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos); 

- Atividades de qualificação e orientação de concluintes e egressos com visitas a favorecer 

seu acesso á pós-graduação e/ou inserção no mundo do trabalho. 

- Ações voltadas e apoio a atividades de preparação dos candidatos ao Concurso 

Vestibular, destacando-se aqui a contribuição da faculdade para a melhoria de qualidade da 

educação ministrada em escolas públicas de ensino fundamental e médio através de cursos: Pré 

Enem, Cursos Preparatórios, Curso de Redação para o ENEM, e outros). 

- Ações voltadas especificamente para a realização do Concurso Vestibular, buscando a 

criação de condições objetivas para o acesso ao vestibular com isenção da taxa de inscrição para 

alunos carentes ou de escolas públicas. 
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- Para facilitar a vinda e permanência dos alunos a IES possui parceria com a Prefeitura 

Municipal das cidades circunvizinhas para o transporte dos alunos. 

- Coloca à disposição dos alunos, laboratórios de informática com acesso à Internet.  

- Promove sistematicamente, todo semestre, Cursos, Seminários, Eventos e Atividades 

culturais e técnico-científicas para melhoria da aprendizagem do aluno e inclusão social. 

- Participa, anualmente, em parceria com a ABMES (Associação Brasileira das 

Mantenedoras de Ensino Superior) do Dia Nacional de Responsabilidade Social. 

Ainda nas perspectivas da inclusão social, destaca-se a inclusão digital, entendida como a 

possibilidade de acesso dos cidadãos de uma sociedade às tecnologias de comunicação e 

informação; que incluem, entre outras, os computadores e serviços de internet gratuitamente. 

- Disponibiliza os laboratórios de informática interligados à internet para que o aluno possa 

pesquisar, desenvolver seus trabalhos e atividades escolares: desenvolvendo assim a inclusão 

digital do aluno.  

- Possui para atendimento jurídico os Escritórios de Assistência Jurídica gratuita em Monte 

Carmelo e Coromandel.   

Com a preocupação do bem-estar social, com o meio ambiente, promove ações 

conscientes e cidadãs podem ser observadas por meio das várias atividades. 

 
 
 
 

 
Com relação ao desenvolvimento econômico e social a IES realiza: 

- Parcerias com a área empresarial e pública atuando e apoiando com Treinamentos, 

Cursos Preparatórios para concursos, Ensino e Cursos de Capacitação na área da saúde, 

legislação de trânsito; colaborando assim com a sociedade local e regional. 

- Implementação de projetos que permitem o treinamento prático, o aperfeiçoamento 

técnico, cultural, científico e de relacionamento humano, estabelecendo parcerias locais e/ou 

regionais. 

- Transferência do conhecimento para atender à demanda de desenvolvimento local e 

regional. 
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A FUCAMP oferece um Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação da região 
totalmente direcionado ao desenvolvimento de competências, aquisição de conhecimentos e 
experiências que apoiam os alunos na realização de ideias em negócios, tais como: 

1. Espaço do Empreendedor  

Local onde os alunos da Faculdade podem comercializar produtos e serviços como forma de 

aumentar a renda e estimular o empreendedorismo e a criatividade.  

 

2. Empresa Simulada  

Oportuniza ao alunos a vivência da realidade empresarial em um ambiente virtual que 

reproduz os contextos e os desafios do mercado. O universitário executa todas as funções de 

uma empresa, da gestão ao operacional, da rotina administrativa aos investimentos, da venda à 

apuração de lucro ou prejuízo, e também tem a oportunidade de criar Startups. Além do mais, tem 

a possibilidade de interagir com mais de 40 (quarenta) países. 

 

3. Incubadora de Ideias  

É um espaço disponível aos universitários e à comunidade, com o propósito de apoiar a 

quem deseja iniciar um negócio. Oferece suporte ao empreendedor, consultorias especializadas, 

capacitação e monitoramento com criatividade e inovação. 

 

4. Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (A ser construído) 

Este ambiente irá abrigar todo o Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação e será 

utilizado, também, para debater problemas da sociedade (realização de pitchs, metups, hackthons 

e startup wekend). 

Todas as atividades do Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação contam com o 

apoio dos alunos e professores da Instituição. 

Tão importante quanto desenvolver os projetos do Ecossistema, é preparar o Corpo 

Docente e colaboradores (técnico-administrativos) para esta nova política da Instituição.  

Há aproximadamente um ano que em parceria com o SEBRAE e Consultores do SEBRAE, 

reuniões são realizadas frequentemente com o objetivo de implantar a cultura do 

Empreendedorismo e Inovação na Instituição. 

A primeira delas, foi realizada com a participação de consultores do SEBRAE, com o Tema: 

´´Estratégias Inovadoras`` e a ´´Estratégia do Oceano Azul``, ocasião em que discutiu um novo 

planejamento estratégico da Instituição, adaptando-a este novo tempo, da revolução digital. 

No segundo encontro também com a presença de consultores do SEBRAE, discutiu-se os 

´´Processos Criativos`` numa busca pela valorização da criatividade e inovação. 

Após a realização dos Workshops foi definido um grupo de trabalho com 15 pessoas 

constituído de colaboradores, professores, coordenadores, que irão coordenar os trabalhos de 

Empreendedorismo e Inovação na IES, articulando ações transdisciplinares que envolva a 

comunidade, que gerem impacto social, resolução de problemas, movimento acadêmico e 

inovação. É importante buscar a conexão entre as ações que estão acontecendo, fazendo uma 
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sinergia entre os cursos da Instituição. Dessa forma, teremos ações e eventos para o ano todo e 

prospecção na geração de ideias novas. 

O grupo já se reuniu por algumas vezes, inclusive com o consultores do SEBRAE 

abordando problemas da comunidade e definindo uma ação ser implementada envolvendo todos 

os cursos da Instituição, já em 2018. Novas ações estão programadas para 2019 e 2020. 

A instituição dará início em breve, a constituição de uma nova sede para o núcleo de 

Inovação e Empreendedorismo, mostrando a determinação da Instituição em se trabalhar estes 

conceito com os alunos, professores e de toda comunidade acadêmica. 

Este núcleo está inserido dentro de um dos eixos estratégicos do Programa Líder SEBRAE 

e que visa atender não só a Comunidade Acadêmica, mas a todos os municípios da Microrregião: 

(Monte Carmelo, Douradoquara, Abadia dos Dourados, Coromandel, Grupiara, Cascalho Rico, 

Estrela do Sul, Iraí de Minas, Nova Ponte, Dolearina e Romaria).  

Com estas ações, a Instituição pretende sair fora de seus muros, interagindo com a 

comunidade local e regional, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dessa, e 

sobretudo envolvendo seus alunos na resolução dos problemas, que é um dos grandes objetivos 

da inovação. 

 

FUCAMP sedia e participa do programa LÍDER SEBRAE, que discute o crescimento e 
desenvolvimento da região. 

 
 

O programa LÍDER - Liderança para o Desenvolvimento Regional tem como objetivo a 
mobilização, qualificação e integração de lideranças regionais para a elaboração de uma agenda 
regional de desenvolvimento. O SEBRAE é o organizador deste programa de sucesso em 
diversas regiões do país e a FUCAMP está sediando este evento e também participando deste 
grande projeto em nossa região. 

Este programa está acontecendo com a participação de 11 (onze) municípios, sendo eles; 
Abadia dos Dourados, Cascalho Rico, Coromandel, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, 
Indianópolis, Iraí de Minas Monte Carmelo, Nova Ponte e Romaria, que compõe a região 
chamada “Coração do Cerrado”. 

O primeiro passo desse projeto foi levantar as atividades, que foram denominadas de 
“Ícones” e que identificam esta região. Estes “Ícones” podem ser trabalhados para impulsionar o 
progresso desses 11 municípios. 

Foram identificados 3 (três) ícones: o café, o queijo e potencial do turismo religioso, este 
representado pela devoção à Nossa Senhora D´Abadia, que atrai milhares de pessoas todos os 
anos às cidades de Romaria e Abadia dos Dourados. 

A partir desses ícones, começou-se a trabalhar 4 (quatro) grandes eixos estratégicos 
(TURISMO, AMBIENTE DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO, POLÍTICAS DE FOMENTO E O 
AGRONEGÓCIO), que serão os grandes impulsionadores do crescimento e desenvolvimento da 
mencionada região. 

No Turismo, será trabalhado o turismo de experiência, em que cada cidade irá promover 
vários eventos focados envolvendo aspectos culturais, religiosos, gastronômicos, esportivos, 
ecológicos dentre outros, que atraiam turistas para esta região.  
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No eixo “Ambiente de Negócios”, será implantada a incubadora de base tecnológica na 
FUCAMP com o objetivo de fomentar a criação de negócios no Coração do Cerrado e também a 
construção do CTAACM (Centro Tecnológico Agrícola e Ambiental do Cerrado Mineiro) pela 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Campus Monte Carmelo, que visa o desenvolvimento 
de pesquisas voltadas sobretudo para os produtos agropecuários da região. 

Já no eixo de “Agronegócios” trabalhou-se a sucessão familiar, com o objetivo de reduzir a 
migração dos filhos dos produtores rurais para os grandes centros, visando a continuidades dos 
negócios da família. Outra estratégia foi a criação e a realização anual da Feira Regional de 
Negócios com o objetivo de agregar valor aos produtos da região. Dentro desse eixo foi definida 
também a estratégia do Conhecimento e Gestão, com o objetivo de capacitar os produtores e 
colaboradores para oferecer produtos de qualidade e Identidade Regional.  

E no eixo de “Politicas de Fomento” buscou-se a meta de implantar o empreendedorismo 
nas escolas do município e do estado. Planejou-se também neste eixo a criação do observatório 
socioeconômico do Coração do Cerrado.  

Outra grande meta dentro desse eixo será a realização do NEJ (Núcleo de 
Empreendedorismo Juvenil) que tem como objetivo formar jovens empreendedores em um projeto 
que envolve o SEBRAE, as Prefeituras da mencionada região, e este será ministrado no Campus 
da FUCAMP.  

Todo este planejamento terá início ainda em 2.018 e deverá ser implementado até 2.030. 
Um grupo menor, denominado “Grupo Ignição”, presidido pelo Diretor Geral da FUCAMP, 

Prof. Me. Guilherme Marcos Ghelli, foi criado com objetivo de reunir semanalmente para 
acompanhar o planejamento das atividades. Estas reuniões tem acontecido no Campus da 
Faculdade. 

Dessa forma a FUCAMP participa e colabora para que esta região cresça e desenvolva, 
trazendo prosperidade e melhorias da qualidade de vida de todos os que nela vivem. 
 

 
Com relação ao meio ambiente 

- Projeto dengoso – em que por meio da criação do peixinho, evita-se a proliferação da 

dengue. O projeto é desenvolvido pelos alunos do Curso de Ciências Biológicas. 

- Curso de extensão e projeto de Consultoria Ambiental para atender à demanda dos 

cursos de graduação e das empresas locais e regionais. 

- Curso de Pós-graduação em Gestão e Educação Ambiental. 

- Visitas técnicas e supervisionadas ao horto municipal, viveiro, granjas – Parque da 

Matinha, etc., para desenvolvimento de atividades e aulas práticas sobre meio ambiente. 

- Projeto Coleta Seletiva, plantio de árvores, reflorestamento, etc.  

Consciente de sua responsabilidade, a FACIHUS recebe, anualmente, da Associação 

Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior o selo de responsabilidade social, por suas 

atividades desenvolvidas na cidade e região. 
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Preservação da memória e do Patrimônio Cultural 

De acordo com o regimento da IES a FACIHUS tem por objetivo: 

I- 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. 

II- Promover a extensão, aberta à participação da população visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição. 

- Os documentos arquivísticos são gerados e mantidos na IES para registrar suas 

atividades e servirem como fontes de prova e informação. Eles precisam ser fidedignos e 

autênticos para fornecer evidência das ações e contribuir para a ampliação da memória da 

instituição, uma vez que, registram informações técnicas, científicas, administrativas sendo por 

isso, considerados como patrimônio cultural. 

- A FUCAMP tem o papel de centro de transferência de conhecimento e adquire 

fundamental importância social e produz impacto por meio das atividades científicas, técnicas e 

culturais que contribuem para o desenvolvimento regional e nacional. 

- Mantém e busca estreitar sempre as relações com os setores público e produtivo, com o 

mercado de trabalho e com instituições sociais culturais e educativas de todos os níveis para 

valorização do seu patrimônio. 

- Preservação da estrutura física. 

- Ampliação da biblioteca e do acervo como área de preservação de acervos culturais. 

 

15. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

As políticas de Educação Ambiental encontram-se implementadas nos cursos de graduação e na 

própria IES, de acordo com as especificidades das matrizes curriculares. Em diversas ocasiões, 

os estudantes são estimulados a participarem de eventos realizados sobre a temática, tanto na 

própria Instituição, quanto na comunidade local e regional.  

Desenvolvem projetos de Iniciação Científica, bem como Projeto de Coleta Seletiva em parceria 

com a RIDES e Prefeitura Municipal. 

- Projetos de reflorestamento junto às nascentes dos rios, plantio de árvores na cidade e 

nascentes; 
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- Curso de Pós-graduação em Gestão, Consultoria e Perícia Ambiental, Curso de Extensão em 

Gestão Ambiental.  

Além do mais, esta temática encontra-se exploradas em todos os cursos de forma transversal, por 

meio de disciplinas específicas e/ou nos conteúdos trabalhados.  

As ações referentes a Educação ambiental estão pautadas na Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei N° 9.795/1999 e Decreto N° 4.281/2002) e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução CNE/CP Nº 2/2012). 

A Instituição, no decorrer de sua existência, pretende implantar ações e projetos sociais e 

culturais visando construir uma imagem pública positiva de organização, ao atuar em parceria 

com organizaçõeses não governamentais, instituições da sociedade civil e com o Estado, tendo o 

compromisso de inovar e contribuir para o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a 

superação das desigualdades existentes e formação unilateral do cidadão. 

É assim, portanto, que a Instituição procura constantemente implementar projetos sociais, 

diante dos desafios que a região em que a FACIHUS se insere apresenta, uma vez que é um 

grande desafio assumir na prática uma gestão que pense globalmente e aja localmente. Portanto, 

esse processo se materializará por meio de programas de extensão que visem abranger as linhas 

de atuação: educação, assistência social, cultura, saúde, geração de trabalho e renda, esporte e 

lazer bem como atuará no apoio a comunidade e às organizações sociais na região em que atua. 

A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação ambiental às 

disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, principalmente nas Atividades 

Complementares e Projetos de Extensão. 

Princípios básicos da educação ambiental: 

a) O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

b) A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

c) O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

d) A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

e) A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

f) A permanente avaliação crítica do processo educativo; 

g) A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

h) O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
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A política de Educação Ambiental foi construída com responsabilidade cidadã, na 

reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza, não é atividade neutra, 

pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática 

educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

 

16. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E 

INDÍGENA 

 

O ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana cumpre o requisito legal, sendo 

oferecido de forma transversal em todos os cursos de bacharelado e nas licenciaturas, por meio 

de uma disciplina específica. Esta temática também é assunto de palestras, seminários 

interdisciplinares e debates promovidos pelos cursos da IES, bem como através de projetos 

envolvendo professores, alunos e comunidade.  

Estes conteúdos são trabalhados de forma transversal em todos os cursos da IES, 

proporcionando uma visão ampla da questão das relações étnicas do ponto de vista acadêmico, 

em especial para a questão da valorização de afrodescendentes e indígenas no contexto da 

educação e dos direitos humanos.  

Além de estudos e discussões em nível acadêmico, os cursos atuam junto às escolas 

públicas e comunidade externa no intuito de oferecer subsídios para os professores e 

educadores, em relação à importância da contribuição dos afrodescendentes e indígenas na 

formação da cultura brasileira. 

Há uma disciplina nos cursos de licenciatura para trabalhar a história e cultura da África e 

dos Afro-brasileiros, e que atende aos requisitos legais de inclusão desses conteúdos para a 

formação de professores da Educação Básica, nos níveis fundamental e médio. 

Já os cursos de bacharelado, oferecem esta disciplina de forma transversal junto ao 

currículo do curso. Além disso, são organizados pelos cursos de licenciatura, eventos para a 

comunidade interna e externa, com a participação de estudiosos da área, bem como, palestrantes 

para realizarem palestras e seminários sobre temas importantes para a valorização e divulgação 

da contribuição dos afrodescendentes e indígenas para a formação da sociedade brasileira em 

seus múltiplos aspectos. São realizados eventos de apresentação de capoeira e peças teatrais no 

Dia da Consciência Negra, bem como, apresentação de músicas de samba, cujos integrantes são 
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todos negros e que apresentam músicas relativas à contribuição de afro-brasileiros ao patrimônio 

cultural brasileiro.  

Direitos humanos – essa temática é também oferecida em todos os cursos da Instituição de 

forma transversal e ainda é contemplada nos cursos de Direito e Psicologia, como disciplina, bem 

como, nos cursos de Licenciatura, por meio de atividades e projeto interdisciplinar, seminários, 

além de constituir-se em tema constante de debates em salas e seminários. Além do mais, o 

curso de Pedagogia realiza Seminários com essa temática, para dar maior abrangência ao tema e 

disseminar a educação para os direitos humanos. 

Desenvolve ações que promovem os Direitos Humanos por meio de discursos e ações que 

busquem um convívio pacífico e promova o direito de todos a ter qualidade de ensino e promover 

o direito à igualdade e a diferença, assegurando às pessoas um tratamento especial, bem como 

exaltar a grandeza do ser humano e de seus direitos. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Considerando a necessidade de articulação dos programas de formação de professores 

para educação básica e ainda com o intuito de valorizar os cursos de licenciatura, a Instituição 

busca o compromisso com a formação inicial e continuada de professores para a educação 

básica, guardando consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de Educação que 

tratem da formação dos profissionais do Magistério para a Educação Básica por meio da 

integração com as redes de educação básica e à articulação entre as licenciaturas, a pesquisa 

e a extensão. 

A Instituição conta com o Instituto de Formação de Professores que se constitui numa 

instância organizacional vinculada aos cursos de graduação, com o objetivo de integrar a 

política de formação de professores da educação básica. O núcleo é constituído por uma 

Coordenação e um Colegiado, composto por integrantes das redes de educação básica, dos 

programas de formação de professores, das licenciaturas em suas diferentes áreas, da 

extensão e da pós-graduação, que atuam na formação de professores para a educação 

básica. Os objetivos deste Colegiado são: 

a) promover a articulação dos cursos de licenciatura, dos programas e dos projetos, 

que se destinam à formação de professores. 
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b) manifestar-se sobre a aplicação de recursos e a concessão das bolsas de acordo 

com os regulamentos das Instituições de fomento. 

integrar escola e universidade, com a intenção de fomentar programas e projetos de formação de 

professores. 

 

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA IES 
 

A internacionalização da FACIHUS é concebida como um processo que articula a 

dimensão internacional, intercultural e global no ensino, na pesquisa e na extensão. Tem por 

objetivo formar cidadãos mais bem preparados para viver num mundo competitivo e 

interconectado. 

É de interesse da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – FACIHUS, aprimorar 

essa política de internacionalização, propiciando a seus discentes, docentes e técnico- 

administrativos, visando a sua qualificação e a possibilidade de se estabelecerem e 

desenvolverem relações com Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, por meio de 

programas de intercâmbio e mobilidade acadêmica internacional, onde, entende que o contato 

com culturas estrangeiras constitui-se num importante instrumento de formação intelectual de 

seus estudantes. 

A FACIHUS tem assim interesse em incentivar intercâmbios e parcerias nacionais e 

internacionais para a concretização desse programa. Há parcerias que podem ser realizadas e 

programas de Bolsas Ibero-americanas para estudantes de graduação que tem por objetivo 

propiciar aos estudantes indicados pelas IES conveniadas, a oportunidade de acesso a 

culturas estrangeiras, realizando atividades em renomadas instituições Ibero- Americanas. A 

Instituição conta inclusive com a adesão ao Programa do Governo Ciência sem Fronteiras 

(CsF), que favorece a mobilidade acadêmica e o intercâmbio por meio de editais. 

A Instituição pretende assim incentivar a oferta de experiências internacionais ou, ao 

menos de vivências que capacitem os estudantes a entender os fenômenos de uma 

perspectiva global. 

E para responder a essa demanda, a Instituição (FACIHUS) tem procurado desenvolver 

um conjunto de iniciativas que não envolvem mobilidade de estudantes, o conhecido 

intercâmbio. 
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Destacam-se as ações de internacionalização em casa (internationalization at home) 

que envolve o desenvolvimento de atividades internacionais no Campus, voltando-se 

também para aqueles que não têm a oportunidade de ir ao exterior: 

* A internacionalização do currículo que prevê, dentre outras atividades a inclusão 

de componentes internacionais nos currículos dos cursos, 

* O ensino de línguas estrangeiras (inglês e espanhol) e o aumento do número de 

alunos e professores que frequentam as disciplinas e os cursos de Inglês e Língua 

Espanhola. 

* Parcerias com instituições estrangeiras para os estudantes realizarem os estágios. 

* Oferta de cursos em língua estrangeira – Letras (Língua Espanhola e Língua 

Inglesa). 

* Oferta das disciplinas de Língua Inglesa e Língua Espanhola para os cursos de 

Bacharelado. 

* Contratação de docentes estrangeiros, que estão residindo no país. 

* Organização de palestras e eventos com professores ou profissionais estrangeiros. 

* Abertura para pesquisas conjuntas entre os cursos da FACIHUS e 

Universidades estrangeiras. 

* Cursos de extensão em línguas, aos sábados. 

* Parcerias com instituições estrangeiras. 

* Incentivo para os alunos fazerem intercâmbio com outra Universidade. 

* Incentivo à mobilidade dos professores para fazerem o Mestrado e o Doutorado 

em Instituições estrangeiras. 

* Incentivo à publicação docente e discente em revistas internacionais. 

* Indexação das Revistas com a base de dados internacionais – LATINDEX 

(América Latina, Caribe, Espanha e Portugal); UNAM (México). 

* Acolhimento de alunos de outros países. 

* Adesão e cadastro no Programa do Governo Ciência Sem Fronteiras e outros. 

* Participação em eventos e visitas técnicas internacionais em parceria com a 

ABMES. 
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Nesse sentido, trabalhamos a internacionalização em casa, além de tê-la de forma 

transversal permeando a IES como um todo e não apenas para poucos alunos. 

 

17. CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DOS CURSOS 

 

Os Cursos de Licenciatura desenvolvidos pela FUCAMP têm como finalidade formar 

educadores para a docência na educação básica e para o trabalho pedagógico em diferentes 

instâncias organizativas, escolares e não-escolares. 

Através da organização curricular dos diferentes cursos, busca-se propiciar uma sólida 

formação teórica e prática que responda às exigências contemporâneas da formação de 

professores, com os seguintes objetivos: 

• possibilitar o entendimento dos processos educativos desenvolvidos na educação 

básica e da realidade educacional tal como se apresentam historicamente e na 

contemporaneidade; 

• possibilitar o desenvolvimento das capacidades e das habilidades necessárias à 

condição de educador; 

* preparar docentes capazes de converter as teorias pedagógicas em prática pedagógica 

escolar comprometida com a competência e o compromisso de mediar a aprendizagem de 

todos os alunos; 

* preparar profissionais que possam, democraticamente, organizar as experiências de 

ensino e o espaço escolar, inclusive em suas articulações com a sociedade; 

* preparar para o entendimento da formação profissional como um continuum que 

envolve formação inicial e formação continuada; 

* preparar para o trabalho pedagógico através de estratégias e procedimentos 

metodológicos possibilitadores da construção do conhecimento e de relações democráticas. 

Assim como os cursos de Licenciatura, os cursos de Bacharelado e Tecnólogos 

ministrados pela Instituição apóiam-se numa concepção de formação como um processo 

contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação 
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profissional fundamentada na competência teórico-prática, que possa se adaptar às novas e 

emergentes demandas sociais de produção e de trabalho. 

Para tal, os cursos têm como finalidade a formação de profissionais em permanente 

preparação e visam à progressiva autonomia intelectual dos acadêmicos, para que possam 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção de 

conhecimento. 

Através da organização curricular dos cursos, busca-se propiciar uma sólida formação 

teórica e prática que responda às exigências contemporâneas da formação profissional. 

 

17.1. PERFIL DO PROFISSIONAL PRETENDIDO 

 

Cada um dos cursos ministrados pela Faculdade detalha em seu projeto pedagógico a 

especificidade necessária à formação desejada. 

Pretende-se que o egresso de qualquer um dos cursos da Instituição seja, antes de tudo, 

um profissional apto a gerenciar e otimizar os processos produtivos e técnicos com as 

competências necessárias a uma atuação qualificada e criativa num mercado de trabalho em 

constante transformação. 

Assim, cada curso é direcionado à formação de um profissional com perfil próprio, 

inerente à formação pretendida, como: 

• Capacidade de compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, políticas e 

econômicas relacionadas ao seu campo de trabalho. 

• Capacidade de utilização dos saberes para mediação da aprendizagem. 

• Capacidade de propor ações educativas passíveis de modificar relações sociais e 

profissionais pouco produtivas.  

• Desenvolvimento da capacidade de auto-gerenciamento e de assimilação às novas 

informações. 

• Flexibilidade intelectual e capacidade de adaptação no trato de situações diversas 

presentes ou emergentes em seu campo de atuação.  

• Responsabilidade social e capacidade de atuação técnica e instrumental. 
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• Capacidade de articulação dos conhecimentos de sua área específica de atuação com 

outros ramos do saber e competências inter e multidisciplinares. 

• Compromisso com a continuidade de sua própria formação. 

Em suma, capacidade para lidar com os desafios da sociedade contemporânea: do ponto 

de vista teórico e profissional – novas teorias do conhecimento; metodológico – novas 

tecnologias, novas técnicas, novas abordagens; social – gestão democrática, capacidade para 

lidar com as diferenças. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS 

Os cursos de Licenciatura e Bacharelado, cada um em sua especificidade, ministrados 

pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais oportunizam ao acadêmico o desenvolvimento 

das competências e habilidades de: 

• atuar profissionalmente com base em princípios da ética democrática no que se refere à 

justiça, participação, responsabilidade, solidariedade e respeito mútuos; 

• reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, atuar preventivamente, e exercer, 

em diferentes graus de complexidade, as habilidades inerentes a sua profissão; 

• escolher procedimentos metodológicos relacionados com princípios éticos e 

relacionados com pressupostos epistemológicos coerentes; 

• dominar os princípios, métodos e saberes técnicos específicos;  

• utilizar procedimentos investigativos que possibilitem o aprimoramento profissional e o 

conhecimento da realidade; 

• ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 

• exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas 

através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos 

profissionais.  

• providenciar o aperfeiçoamento pessoal e profissional através de processos de 

aprendizagem continuada; 

• dominar o instrumental teórico e técnico necessário à atuação em funções específicas 

relacionadas a sua formação.  
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PERFIL DO CORPO DOCENTE 

Uma proposta pedagógica só se efetiva pela ação de docentes qualificados e 

comprometidos com a construção do currículo. Ainda mais: ao pretender formar determinado 

tipo de profissional, os docentes que o habilitam devem possuir, pelo menos coletivamente, 

perfil com as características almejadas para o egresso. 

A escolha do corpo docente dos cursos ministrados pela Instituição é balizada pelos 

seguintes critérios: 

a) possuir formação e qualificação acadêmicas específicas ou afins à(s) disciplina(s) 

ministrada(s); 

b) ter condições, por sua atuação e seu desempenho técnico e pedagógico, de contribuir 

para a formação profissional almejada, assumindo os princípios que fundamentam a proposta 

do curso. 

Para que a proposta possa ser implementada, o corpo docente deve apresentar, no seu 

coletivo, as características que se pretende formar no acadêmico. Assim, os docentes devem 

possuir visão abrangente do papel social, político e ético do profissional e de seu campo de 

atuação e de responsabilidade social em relação à atuação técnica e instrumental, domínio das 

habilidades e competências necessárias ao exercício profissional na área, evidenciando 

capacidades e competências inter e multidisciplinares. 

Os docentes devem, ainda, ter a habilidade de articular a unidade teoria e prática, 

trabalhando de forma coletiva e interdisciplinar.  

É expectativa da Faculdade que este corpo docente atue na construção coletiva do 

currículo e responda ao desafio da formação de um profissional competente. 

 

17.2. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Os cursos ministrados pela Instituição têm seus projetos pedagógicos próprios. As 

estruturas curriculares se organizam objetivando a especificidade da formação profissional a ser 

desenvolvida. 
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A integralização curricular se dá em um mínimo de quatro semestres (tecnólogos) e dez 

semestres (bacharelados). 

A estrutura curricular de cada curso atende às especificidades das respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e da legislação em vigor. Nas licenciaturas, essa estrutura curricular é 

constituída por componentes curriculares que assegurem os conhecimentos profissionais 

necessários para a docência na área, por disciplinas que propiciem a fundamentação para 

análise e intervenção nos processos pedagógicos, por disciplinas e atividades teórico-práticas 

que assegurem a preparação para a docência e/ou para o exercício profissional, bem como por 

atividades não-integrantes das práticas pedagógicas previstas nas disciplinas do curso e que 

garantam formação profissional mais abrangente e consentânea com as necessidades 

profissionais e pessoais. 

Assim, sem prejuízo das especificidades de cada curso decorrentes das respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a estrutura curricular das licenciaturas é, de modo geral, 

constituída de conteúdos de natureza científico-cultural, de conteúdos de prática pedagógica e 

de estágio supervisionado, bem como de atividades acadêmico-científico-culturais/atividades 

complementares.  

A Instituição cumpre integralmente o Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que 

regulamenta a Lei 10436, de 24 de abril de 2002, oferecendo a disciplina Libras (Língua 

Brasileira de Sinais) como componente curricular obrigatório em seus cursos de Licenciatura 

em Letras, Pedagogia e Ciências Biológicas, e como disciplina optativa nos cursos de 

Bacharelado em Direito, Administração e Sistemas para Internet.  

Nos bacharelados, a estrutura curricular de cada curso é constituída por conteúdos de 

formação básica (estudos relacionados com outras áreas de conhecimentos), conteúdos de 

formação profissional (estudos específicos da área de formação) e conteúdos de formação 

teórico-prática (estágio curricular, estudos quantitativos e tecnológicos). 

As estruturas curriculares e os ementários de cada curso constam de seus respectivos 

projetos pedagógicos. 

Todos os cursos oferecidos pela Instituição têm seus currículos adaptados às respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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METODOLOGIA  

Tendo como orientadores os fundamentos de organização dos cursos – 

interdisciplinaridade, integração teoria e prática, trabalho coletivo – pretende-se garantir aos 

acadêmicos a possibilidade de se apropriarem dos referenciais teóricos e práticos necessários 

à futura atuação profissional. 

A intenção é a de associar teoria e prática, prática investigativa e ensino, priorizando o 

processo, a compreensão do aprendizado, a capacidade de aprender a aprender e a de buscar 

informações sobre a de receber, passivamente, informações acabadas. Na construção de uma 

metodologia adequada à formação do profissional pretendido, é necessária uma sólida teoria 

que dê suporte à prática. Esta metodologia é explicitada num conjunto de atitudes, técnicas e 

práticas que refletem os pressupostos teóricos nos quais se apóiam. 

A investigação, enquanto produtora de várias visões sobre os processos pedagógicos, 

produtivos, econômicos e técnicos, bem como de vivência prática, deve ser o suporte dos 

processos de ensino e de aprendizagem, bem como elemento dinamizador do currículo. São 

utilizadas, igualmente, aulas expositivas, leitura e análise de textos, trabalhos de campo, 

atividades práticas e de simulação em laboratórios e demais formas individuais e grupais de 

trabalho. 

As estratégias de ensino dependem, sempre, da natureza dos conteúdos e das 

condições do grupo, buscando a aproximação do acadêmico com a futura prática profissional. A 

metodologia de ensino fundamenta-se numa concepção que contemple, ao mesmo tempo, a 

apropriação dos conteúdos de formação profissional e a construção do conhecimento, base 

epistemológica da proposta pedagógica da Instituição que se funda, igualmente, em relações 

democráticas. 

 

17.3. INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

 

Os cursos da Faculdade buscam vincular teoria e prática, de modo que a formação 

profissional seja perpassada por essa relação de unidade, sendo esta uma das principais 

matrizes orientadoras dos projetos pedagógicos.  
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Destarte, esta vinculação há de expressar-se, além das disciplinas teóricas, que não 

podem desprezar este marco relacional, como nos Estágios Supervisionados, nas práticas, nas 

Atividades Complementares e demais componentes curriculares pertinentes, nos termos 

expressos em cada projeto. 

Para concretizar a interação teoria/prática, necessária à formação profissional, os cursos 

utilizam-se de parcerias com instituições e empresas, espaços para observação e vivências 

teórico-práticas, interdisciplinares, contribuindo para a formação do acadêmico e para o 

desenvolvimento das atividades curriculares. 

 

17.4. ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares, com denominação específica em cada curso, constituem 

exigência prévia para colação de grau nos Cursos de Graduação, atendendo exigências 

constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Os objetivos gerais das atividades complementares são os de flexibilizar o currículo 

obrigatório, aproximar o acadêmico da realidade social e profissional, e propiciar-lhe a 

possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, promovendo a integração entre a 

Faculdade e a sociedade, por meio da participação do estudante em atividades que visem à 

formação profissional e para a cidadania. 

As modalidades, para fins de aproveitamento de estudos nas atividades 

complementares, estão especificadas em Regulamento específico para os diversos Cursos de 

Graduação. 

Estas atividades complementares podem acontecer através do Ensino, Pesquisa e/ou 

Extensão expressas por meio de trabalho de Iniciação Científica, cursos em áreas afins, 

participação em eventos científicos, semanas acadêmicas, Congressos, Seminários, Encontros 

e outros. 

Os critérios de avaliação e/ou validação das Atividades Complementares desenvolvidas 

são estabelecidas pelo Colegiado de cada curso.  
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17.5. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado compreende atividades de prática pré-profissional que o 

acadêmico deve exercer em situações reais de trabalho.  

A experiência de estágio deve realizar-se em áreas ligadas à formação profissional do 

acadêmico. Para a sua realização, o acadêmico elabora um projeto de intervenção a partir de 

um programa de trabalho definido com o local de estágio e com o orientador. 

O Estágio Supervisionado é uma atividade acadêmica obrigatória para os alunos dos 

cursos nos quais é estabelecido como disciplina obrigatória por exigência legal, ou por decisão 

do Colegiado de Curso.  

É, portanto, denominado Estágio Curricular aquele que tem carga horária especificada na 

matriz curricular do curso. Sua realização pode ocorrer por meio da docência, prática 

profissional e/ou pesquisa, dependendo da exigência de cada curso. 

O Regulamento específico do estágio de cada curso é parte integrante do Projeto 

Pedagógico. Além disso, cada curso elabora o seu manual de estágio para disponibilizar tanto 

para os docentes como para os discentes. 

A carga horária dos estágios, as modalidades, formas de cumprimento e critérios de 

avaliação obedecem ao regulamento de estágio específico de cada curso.  

A Empresa Júnior FUCAMP também serve de campo de estágio para os alunos que dela 

queiram participar.  

O estágio tem, entre outros, os seguintes objetivos: 

- Proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais. 

- Atenuar o impacto da transição da formação acadêmica para a vida profissional. 

- Oportunizar o conhecimento da filosofia, das diretrizes, da organização e do 

funcionamento das instituições campo de estágio.  

- Complementar o processo de ensino e de aprendizagem, incentivando a busca pelo 

aprimoramento pessoal e profissional. 

- Oportunizar a compreensão do todo e das partes que se relacionam nos processos de 

gestão, de modo integrado, sistêmico e estratégico. 

http://www.fucamp.com.br/
mailto:fucamp@fucamp.com.br


Fundação Carmelitana Mário Palmério 
FACIHUS – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 

“Educação de qualidade ao seu alcance” 

__________________________________________________________________________________ 

 
Av. Brasil Oeste, s/nº. – Jardim Zenith – CEP 38500-000 – Monte Carmelo MG 

Fone: (34) 3842-5272 – www.fucamp.com.br – fucamp@fucamp.com.br 

 

- Conhecer modelos diferenciados de gestão, resolvendo situações com flexibilidade e 

adaptabilidade diante de problemas e desafios da atuação profissional. 

- Propiciar o aperfeiçoamento da formação em situação real de trabalho, o 

aprofundamento do saber e da análise crítico-reflexiva sobre a realidade do seu campo de 

atuação. 

- Oportunizar o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, utilizando as 

ferramentas técnicas da formação acadêmica. 

- Promover a integração da Instituição e do curso com as instituições campo de estágio. 

- Proporcionar o exercício de planejamento e de organização dos processos de ensino e 

de aprendizagem, bem como o desenvolvimento de projeto de docência. 

Os princípios e normas que regem o estágio encontram-se em Regulamentos próprios de 

cada curso. 

 

17.6. FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A Faculdade agrega um sistema de oferta de formação continuada que se desenvolve 

através de duas instâncias: 

 Pós-Graduação lato sensu.  

 Programa de Extensão. 

Os Cursos de Pós-Graduação, nível de Especialização, objetivam a preparação de 

recursos humanos para atuarem de forma qualificada no mercado de trabalho, bem como a 

formação continuada dos egressos. 

Os Cursos de Pós-Graduação propõem-se a cumprir as seguintes finalidades: 

 Contribuir para a formação continuada de egressos dos diferentes cursos de 

graduação. 

 Intervir na formação de recursos humanos para as várias funções constitutivas da 

produção e das necessidades de trabalho. 

 Oportunizar o aprofundamento do conhecimento teórico e do instrumental prático 

relacionados aos diversos aspectos que envolvem os campos das diferentes áreas do saber. 
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• Favorecer a construção da competência pedagógica nas dimensões do ensino e da 

pesquisa. 

O Programa de Extensão se desenvolve através da oferta de serviços e realização de 

Encontros, Seminários, Ciclos de Palestras, Exposições, Mostras Científicas e cursos 

relacionados a conhecimentos veiculados na Instituição ou provenientes dos saberes e das 

competências de seus docentes ou convidados. 

Os eventos são organizados pelos Coordenadores de Cursos de Graduação, bem como 

pelos professores. 

Os temas são escolhidos a partir das sugestões dos professores e acadêmicos, das 

necessidades de ampliação da discussão de assuntos relacionados às disciplinas dos Cursos 

de Graduação e de Pós-Graduação e às pesquisas desenvolvidas. 

Alguns eventos são organizados em parceria com outras instituições, com o objetivo de 

integrar a Faculdade a programas por elas desenvolvidos. 

 

Egresso 

Os egressos dos cursos da FACIHUS devem estar voltados para exercer atitudes críticas 

permanentes em relação ao seu trabalho, bem como colaborar com a comunidade em geral, na 

solução de problemas afins. 

Deverão, ainda, atender para os problemas relacionados com sua profissão e entidades 

de classe, no sentido de valorizar-se, divulgar-se e situar-se no contexto dos demais 

profissionais.  

O egresso deverá apresentar as seguintes competências, habilidades e valores: 

- Capacidade de reflexão sobre os fundamentos teórico-metodológicos de sua profissão, 

bem como em relação ao contexto; 

- Permanente atualização e aprofundamento na sua área de formação. 

- Capacidade investigativa, possibilitando a produção do conhecimento e o fortalecimento 

da autonomia profissional; 

- Capacidade de articular teoria e prática; 

- Capacidade de desenvolver trabalho individual e/ou coletivo; 

- Capacidade de refletir criticamente. 
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- Ação e reflexão profissional baseados na ética e no compromisso com a cidadania; 

Para tanto, a FACIHUS através de seus cursos de Graduação propõe: 

- Ensino de qualidade, evidenciado na aprendizagem e na produção intelectual dos seus 

alunos; 

- Corpo docente qualificado com formação permanente; 

- Articulação com a comunidade externa, principalmente por meio do estágio 

supervisionado, trabalhos de iniciação científica, extensão universitária, ou seja, atividades 

acadêmicas que possibilitem aos estudantes o permanente contato com as diferentes 

dimensões da sociedade, bem como o mundo do trabalho; 

- Disponibilidade do acervo bibliográfico que possibilite ao estudante o permanente 

aprofundamento, abrangência e atualização de sua área de atuação.  

 

Acompanhamento dos egressos 

No processo contínuo de mudanças institucionais, verifica-se a necessidade de um 

acompanhamento formal dos egressos, visto que a FUCAMP pode também auxiliar e 

encaminhar profissionais para o mercado de trabalho; mediante o acompanhamento de sua 

trajetória, crescimento e projeção profissional, além de melhor cumprir seu compromisso com a 

comunidade no oferecimento de seus serviços. 

O acompanhamento é sistemático na medida em que os egressos são informados sobre 

os cursos de Pós-graduação, Seminários, Palestras, Cursos de Extensão e outras atividades 

acadêmicas. 

A FUCAMP disponibiliza suas instalações para encontros, reuniões e cursos de 

egressos. 

A biblioteca disponibiliza seus serviços aos seus egressos. 

As ações da IES para o efetivo acompanhamento dos egressos são: 

* Manter atualizado o banco de dados informatizado, disponível para as Coordenações 

de Curso para que se efetue sempre que necessário, e principalmente, a comunicação 

eletrônica; 

* Promover eventos de extensão com o objetivo de atender profissionais que já atuam na 

área, provocando assim o contato com a IES; 
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* Promover cursos de Pós-graduação, com base nas necessidades apresentadas pelos 

egressos, via levantamento de informações, tais como: questionários, tendências de mercado, 

enquetes na página, e-mail, etc.  

* Aprimorar o questionário da página como coleta de informações dos egressos.  

 
 

18. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

As políticas de educação inclusiva expressam-se: 

* Na adesão ao PROUNI (Programa Universidade para Todos); pois disponibiliza vagas 

para que os alunos carentes possam ingressar e concluir seus estudos; 

* No seu credenciamento junto ao FIES, pois permite que muitos alunos financiem seus 

estudos; 

* Na contratação de alunos pelo Projeto Empresa Júnior, em que estes prestam estágio 

em empresas e na Prefeitura; 

* No desenvolvimento de projetos sociais e comunitários voltados para as populações de 

baixa renda; 

* Na geração de estágios internos e externos 

* Projeto Bolsa Trabalho FUCAMP, que oferece a oportunidade para os alunos mais 

carentes, que estão cursando e também para os que já concluíram seus cursos, de prestarem 

serviços nos diversos setores como Informática, digitação, auxílio nas Coordenações dos 

cursos, biblioteca, portaria e outras atividades, como forma de pagamento e desconto nas 

mensalidades. 

* A instituição preocupada com a inclusão social procura cobrar mensalidades acessíveis 

ao nível salarial da cidade e região. 

* Isenção da taxa de inscrição do vestibular para alunos carentes; 

* Construção de rampas em todos os blocos, e banheiros adaptados para deficientes.  

Ainda nas perspectivas da inclusão social, destaca-se a inclusão digital, entendida como 

a possibilidade de acesso dos cidadãos de uma sociedade às tecnologias de comunicação; que 

incluem entre outras os computadores e serviços de Internet gratuitamente.   
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19. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
O Projeto de Avaliação Institucional da Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP) 

trata-se de um documento próprio de orientações e pretende ser um processo contínuo de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento acadêmico, tornar-se uma ferramenta para o planejamento 

e a gestão universitária, além de ser um processo sistemático, através de ações organizadas, 

responder aos anseios da comunidade. 

O processo de avaliação institucional da FUCAMP pretende aperfeiçoar a qualidade 

acadêmica de seus cursos de graduação e melhorar sua gestão, sendo realizado por meio da 

avaliação de pesquisa e extensão, das atividades acadêmicas, dos recursos humanos e da 

infraestrutura física. Este processo contribui para revelar, preservar e estimular os debates, 

além de fundamentar-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

superior. 

Repensar, identificar rumos, revitalizar valores, orientar a expansão da sua oferta, o 

aumento permanente de sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, 

especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades sociais, são os 

princípios que norteiam o Processo de Avaliação Institucional da Fundação Carmelitana Mário 

Palmério.  

 

METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

O processo de Avaliação Institucional Interna da Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais (FACIHUS) tem se constituído em uma forma de diagnóstico e feedback, tanto para o 

processo de gestão educacional, quanto para o encaminhamento das condutas acadêmico-

institucionais de um modo geral.  

A Avaliação Institucional da FACIHUS, coordenada pela CPA (Comissão Própria de 

Avaliação), é processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento acadêmico. A 
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Instituição busca promover e implantar, um processo permanente de avaliação institucional 

legítimo e participativo, que permita identificar as fragilidades e as potencialidades da faculdade 

e que conduza à melhoria da qualidade e do crescimento de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

A avaliação ocorre a todo semestre e todas as pessoas envolvidas com a Instituição 

participam da avaliação, alunos, professores, coordenadores e funcionários, avaliam as 

atividades acadêmicas, de pesquisa e extensão, recursos humanos e da infraestrutura física. 

Para o sucesso do processo de autoavaliação são seguidos os seguintes passos: 

planejamento da Avaliação; Elaboração do instrumento de pesquisa; Conscientização e 

sensibilização da comunidade acadêmica; análise dos dados; divulgação dos resultados; 

produção de um Relatório contemplando as ações acadêmicas e administrativas. 

As dimensões trabalhadas no processo de avaliação institucional da Fucamp são as 

estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º, a saber: Dimensão 1: Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional; Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição;  Dimensão 4: Comunicação com a 

Sociedade;  Dimensão 5: Políticas de Pessoal;  Dimensão 6: Organização e Gestão da 

Instituição; Dimensão 7: Infraestrutura Física;  Dimensão 8: Planejamento e Avaliação; 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes; Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.  

Vários instrumentos e métodos são utilizados, conforme necessidades e situações 

específicas, por exemplo: reuniões, questionários, análise de documentos oficiais (PDI, PPI, 

projeto pedagógico dos cursos).  

A avaliação acontece por meio de uma metodologia participativa, que busca trazer as 

opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa. 

 

PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação da FACIHUS possui três formas avaliativas: 

 

           Avaliação do Ensino de Graduação 
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Envolve procedimentos de avaliação interna e de avaliação externa. A avaliação dos 

cursos de graduação da FACIHUS tem como objetivo identificar as condições de ensino 

oferecidas aos estudantes. A Avaliação dos cursos de graduação se faz por meio da análise do 

Projeto Pedagógico (PPC) proposto para os cursos e seu andamento, incluindo-se, também, a 

avaliação feita pelos alunos e pelos professores sobre o curso, a Instituição, as disciplinas 

ministradas, atividades curriculares e extracurriculares desenvolvidas.  

 

Avaliação Interna ou Autoavaliação 

 

As atividades de Avaliação Institucional da FACIHUS tiveram início desde o ano de 2002 

com periodicidade semestral. A partir de 2004, todo o processo de avaliação interna da 

comunidade acadêmica é realizado pela CPA (Comissão Própria de Avaliação), que busca 

identificar e diagnosticar as condições de ensino dos cursos de graduação.   

 

Avaliação Externa 

 

Realizada pelo MEC/INEP. É um processo que visa acompanhar a implantação dos 

cursos de graduação e do cumprimento do currículo do projeto pedagógico dos cursos.  Essa 

avaliação utiliza procedimentos e instrumento específico, dentre os quais podemos citar as 

visitas in loco, realizadas por profissionais capacitados para desempenhar tal papel.  São 

atribuídos conceitos a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 

 

Avaliação Institucional/Cronograma de ações avaliativas 

 

Segue abaixo o cronograma de ações avaliativas desenvolvidas pela CPA na Avaliação 

Institucional. As datas serão definidas a cada semestre de acordo com o calendário acadêmico 

da FACIHUS. 

Preparação:  

- A primeira etapa é a Constituição da CPA em atendimento ao disposto no art. 11 da Lei 

nº 10.861, de 14/04/2004. A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela 
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implantação e desenvolvimento da autoavaliação da FACIHUS e possui autonomia em relação 

a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Instituição. 

- constituída a CPA, faz-se o Planejamento da Avaliação Institucional baseado no projeto 

de avaliação Institucional; 

- reuniões para elaboração do instrumento de pesquisa com os respectivos questionários 

e disponibilização; 

- conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica por meio de faixas, site, 

sobre a importância da Avaliação Institucional, para que participem ativamente, com 

consciência e seriedade do processo. Esta etapa visa envolver e comprometer a comunidade 

acadêmica com as tarefas de avaliação;  

 

Desenvolvimento 

No desenvolvimento do processo de autoavaliação é de suma importância assegurar a 

coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas. Serão desenvolvidas as 

seguintes atividades:  

- Sensibilização. Convite a todos os alunos e os funcionários da FACIHUS para 

participarem da avaliação, por meio do preenchimento de um questionário on-line. Neste 

momento, os membros da CPA visitarão todas as salas de aula e os setores administrativos da 

IES falando sobre a importância para a Instituição, da participação de todos na Avaliação 

Institucional. 

- Definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais 

segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de 

evasão etc.);  

- Análise dos resultados: os resultados serão analisados e discutidos pelos membros 

da CPA e, posteriormente, divulgados para os responsáveis de cada setor, Coordenadores de 

curso, gestores, para que os mesmos analisem e discutam junto à CPA as ações acadêmicas e 

administrativas em função dos resultados obtidos. 

 

Consolidação 

Tabulação dos dados:  
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- Depois de analisados os resultados, faz-se uma discussão, e em seguidas são 

sugeridas as Ações Acadêmicas e Administrativas que farão parte do Relatório parcial ou Geral.  

- São elaborados dois relatórios por ano, visto que a avaliação é semestral. Um relatório 

parcial no primeiro semestre e um anual (geral), em que são contempladas as ações 

acadêmicas e administrativas a serem realizadas em função dos resultados da autoavaliação 

do ano em questão.  No relatório anual (geral) são apresentados os resultados das duas 

avaliações. O relatório é disponibilizado no site da FUCAMP, na página da CPA e enviado para 

o INEP. 

- Os membros da CPA juntamente com os dirigentes da FACIHUS fazem uma visita em 

todas as salas da IES, mostrando e discutindo os resultados da Avaliação e apresentando as 

Ações Acadêmicas e Administrativas. 

- A Diretoria Acadêmica da FACIHUS analisa os relatórios e as sugestões neles contidas 

e adota as ações necessárias para o saneamento de deficiências identificadas e o 

fortalecimento de outras ações para consolidar cursos e programas. 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E 

ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA CPA, EM CONFORMIDADE COM O 

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SINAES 

 

Na autoavaliação da FACIHUS, a comunidade acadêmica participa de diversas formas, 

quer seja como membro direto da Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por 

representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docentes, técnicos 

administrativos, discentes e representantes da sociedade civil) ou como participante da 

Avaliação Institucional. Os instrumentos de avaliação são preenchidos por discentes, docentes, 

técnicos administrativos, professores, coordenações de cursos e chefias de departamento. 

Várias metodologias vêm sido testadas para garantir a participação de todos na 

avaliação. Num primeiro momento, os questionários eram impressos e encaminhados às salas 

para que professores e alunos pudessem participar. Posteriormente, passou a utilizar o Google 

Docs (pacote de aplicativos do Google), os questionários eram disponibilizados na página da 

FUCAMP e os alunos eram convidados até os laboratórios de informática da Instituição para 
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responderem. Os links eram enviados para os e-mails dos professores e para o pessoal do 

técnico administrativo. Atualmente, os questionários ficam disponíveis durante 30 dias no SAG 

para os alunos responderem, e os links da avaliação continuam sendo enviados por e-mail para 

os professores e repassados para o técnico administrativo. 

Como a Avaliação Institucional não é obrigatória, tem sido feito um trabalho de 

conscientização por parte dos membros da CPA para que todos os envolvidos com a faculdade 

participem. É realizada uma visita nas salas de aula e nos setores da Instituição, informando 

sobre o período da Avaliação Institucional Interna, e convidando os alunos, professores e 

funcionários para responderem aos questionários. A participação de todos é muito importante 

para a Faculdade, visto que, é por meio dos resultados das avaliações internas e externas que 

a Instituição direciona suas ações de melhoria. 

 

FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES  

 

A FACIHUS assegura a interação entre os resultados de avaliações externas e internas 

com suas atividades acadêmico administrativas, demonstrando as ações implementadas e as 

melhorias da IES. Com essa atitude propõe uma reflexão acerca dos resultados das avaliações, 

objetivando o aperfeiçoamento dos cursos, tendo como subsídios os relatórios de avaliação, 

procurando atender a Nota Técnica 062/2014 (INEP). 

Na autoavaliação da FACIHUS, encerradas as análises e tabulação dos dados, a CPA 

encaminha, aos dirigentes e às coordenações de curso, os resultados correspondentes a cada 

área. Na sequência é elaborado o Relatório parcial e/ou anual, que ficará disponível no site da 

Faculdade e impresso na sala da CPA e Biblioteca. Anualmente, o Relatório é postado no site 

do E-Mec, até o dia 30 de março.  

A Diretoria Acadêmica da FACIHUS analisa os relatórios e as sugestões neles contidas e 

adota as ações necessárias para o saneamento de deficiências identificadas e o fortalecimento 

de outras ações para consolidar cursos e programas. 

Os membros da CPA juntamente com os dirigentes da FACIHUS e por meio de visitas 

nas salas da IES, seminários ou reuniões com representantes de turma, divulgam e discutem 

os resultados da Avaliação e apresentam as Ações Acadêmicas e Administrativas. 
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Os resultados das avaliações externas são publicados no site da FUCAMP e MEC, e 

pelos Coordenadores de Curso, nas salas de sala. 

 

PLANEJAMENTO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

As informações resultantes dos processos avaliativos devem subsidiar o planejamento 

de novas ações, com vistas ao aprimoramento das políticas, das diretrizes e das ações 

definidas no PPI e no PDI.  

As avaliações desenvolvidas pela FACIHUS abrangem o ensino, a investigação, a 

extensão e a gestão, e buscam fundamentação nos instrumentos do MEC, nos relatórios das 

visitas in loco do MEC/INEP, nos resultados do ENADE, nos resultados das ações avaliativas 

internas, nos documentos institucionais (Regimento, PDI, PPI, Projetos Pedagógicos dos 

Cursos), dentre outros. 

Após a apuração dos resultados obtidos nos processos de Avaliação Institucional, que 

acontece a cada semestre, nos diversos segmentos institucionais, desenvolvem-se como 

principais ações:  

- Atualização e melhoria dos projetos pedagógicos, atualização do acervo da biblioteca, 

fortalecimento e ampliação das parcerias com as empresas do setor privado e público para o 

desenvolvimento de atividades de estágio supervisionado e atividades complementares. 

- Incentivo para o corpo discente e docente participarem de programa de iniciação 

científica, programa de Iniciação à Docência, projetos de extensão oferecidos pela Instituição, 

destacando-se a responsabilidade social com projetos voltados para a comunidade, cursos 

profissionalizantes, palestras, participação em congressos. 

- Ampliação e adequação da estrutura física para portadores de necessidades especiais, 

elaboração de um programa de implantação de novas tecnologias, aprimoramento do sistema 

de comunicação interna e externa. 

- Desenvolvimento de ações de melhoria no programa de Avaliação Institucional. 
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Sendo assim, a CPA estará atenta ao atendimento ao discente, que tem como objetivo 

principal fornecer ao aluno apoio e instrumentais para iniciar e prosseguir seus estudos na 

faculdade.  

Abaixo algumas ações desenvolvidas pela FACIHUS. 

- Acompanhamento e atendimento psicopedagógico.  

- Apoio pedagógico aos discentes.  

- Apoio à participação em eventos, aulas práticas, visitas técnicas, produção e divulgação 

de trabalhos.  

- Efetiva programação de eventos científicos, culturais e artísticos (seminários, oficinas, 

palestra, minicursos, vídeo-debates). 

- Estágios – a coordenação é um setor responsável pela orientação, acompanhamento e 

avaliação de estágios para os discentes dos cursos de graduação. 

- A FACIHUS vem desenvolvendo seu trabalho através de convênios e parcerias com 

empresas e Prefeitura Municipal, dando muitas oportunidades aos nossos discentes, inclusive 

com colocação no mercado de trabalho e acesso ao 1º emprego. 

- O Projeto Bolsa Trabalho, assim como todas as iniciativas de apoio financeiro estudantil 

(PROUNI, FIES, bolsas). 

- Educação continuada voltada para o egresso. Ex.: Cursos de pós-graduação que 

atendam a necessidade destes alunos e, cursos / palestras voltadas para o seu aprimoramento 

profissional. 

- Mecanismos de Nivelamento.  

- A FUCAMP participa de dois Programas que fornecem Bolsas aos discentes, O 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/FAPEMIG e o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

- Acompanhamento dos egressos: é disponibilizado no site da FUCAMP, um questionário 

com 24 perguntas para que os egressos respondam possibilitando a obtenção de informações 

sobre os mesmos. Além disso, a Instituição mantém contato com os egressos por meio de 

Whatsapp, Instagram, ligações para convite para continuarem os estudos, fazendo um pós 

graduação, recebimento de currículos para encaminhamento para empresas, escolas, etc. 
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Plano de ação da CPA para o período: 2016 a 2020 

 

Para melhor atendimento às necessidades e para maior eficiência do processo avaliativo, 

a CPA construiu um plano de ação, o qual se apresenta a seguir: 

1- Promover a autoavaliação institucional, a avaliação de cursos de graduação, bem 

como a avaliação do trabalho docente e autoavaliação discente.  

2- Promover a análise de dados apresentados nos relatórios de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos, de recredenciamento da instituição; analisar o 

resultado do Enade e os dados apresentados no Censo Superior promovendo uma articulação 

entre a interpretação dos resultados das avaliações realizadas pelo MEC e os da autoavaliação 

da IES; 

3- Reformular os instrumentos de avaliação interna de acordo tanto com os novos 

instrumentos do INEP, quanto com as especificidades da FACIHUS. 

4- Divulgar o processo de avaliação por meio de reuniões, seminários, faixas, internet. 

5- Reunir-se com docentes, discentes, técnicos administrativos e representantes da 

sociedade, a fim de divulgar o processo avaliativo. 

6- Identificar os pontos frágeis e encaminhá-los aos responsáveis de cada setor, para 

que tomem as devidas providências. 

7- Propor, juntamente com os responsáveis de cada setor, ações de melhoria do 

desempenho. 

8- Acompanhar de forma contínua, o desempenho dos alunos no ENADE. 

9- Organizar encontros com a comunidade acadêmica para discussão dos resultados e 

proposição de ações de melhoria 

10- Agendar encontros periódicos dos membros da CPA, com vistas à capacitação e 

atualização dos conhecimentos. 

11- Participar de cursos, seminários, congressos e outros eventos promovidos por 

instituições externas relacionados à avaliação institucional. 

12- Investir em publicação de textos científicos sobre avaliação interna, especialmente 

artigos. 
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13- Participar na atualização das ementas e grades curriculares de acordo com a 

legislação e diretrizes de cada curso. 

14- Acompanhar os programas de Iniciação Científica e Iniciação à Docência. 

15- Interagir junto aos projetos interdisciplinares dos cursos. 

16- Acompanhar os egressos por meio de questionário disponível no site da FUCAMP. 

17- Apoiar a implantação e transformação acadêmica em Centro Universitário por meio do 

acompanhamento do PDI e auxílio na Elaboração do Estatuto. 

 
 

 

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Projeto Pedagógico Institucional (PPI) busca o compromisso dos cursos de 

Graduação, por meio dos seus docentes, com a formação profissional dos acadêmicos, 

articulando cidadania consciente e competência profissional. 

A FACIHUS considera que o Projeto Pedagógico é um processo permanente, cujo 

desenvolvimento será acompanhado e avaliado, um trabalho colegiado e participativo em todos 

os segmentos.  
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