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 1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. IDENTIFICAÇÃO  

 

MANTENEDORA 

1. CNPJ: 22.528.231/0001-05 

2. Razão Social: ESTRATEGO SISTEMA EDUCACIONAL LTDA 

3. CEP: 66063-223 

4. UF: PA 

5. Município: Belém 

6. Bairro: Bairro São Brás 

7. Endereço: TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO.  

8. Nº: 834 

9. Telefone(s): (91) 3259-3515 

10. E-mail: estrategoemec@estratego.com.br 

11. Representante Legal: Tiago Herculano da Silva 

 

MANTIDA 

1. Nome da Mantida: Faculdade ESTRATEGO 

2. Sigla: ESTRATEGO 

3. CEP: 66063-223 

4. UF: PA 

5. Município: Belém 

6. Bairro: Bairro São Brás 

7. Endereço: TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO.  

8. Nº: 834 

9. Telefone(s): (91) 3259-3515 

10. Site: estratego.com.br 

11. E-mail: estrategoemec@estratego.com.br 

12. Organização Acadêmica: FACULDADE 

13. Categoria Administrativa: PARTICULAR 

14. Dados do Corpo Dirigente (Diretor Geral): 

a) Nome Completo: Tiago Herculano da Silva 

b) Telefone: (91) 3259-3515/ (91) 8217-0111 

c) Cargo: DIRETOR GERAL 
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1.2. INSERÇÃO REGIONAL 

 

A) CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 
 

A Faculdade ESTRATEGO está localizada em Belém, um município 

brasileiro e capital do estado do Pará. Pertencente à Mesorregião Metropolitana 

de Belém e à Microrregião de Belém, localiza-se na Região Norte do Brasil, sua 

área é de 1.064,918 km². Com uma população de 1.485,732 habitantes, é a 

segunda cidade mais populosa da Região Norte e a décima-segunda do Brasil. 

A cidade exerce significativa influência como metrópole regional, 

influenciando mais de oito milhões de pessoas nos estados do Pará, Amapá e 

Tocantins, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político.  

Em nível regional, é o segundo município mais populoso da Região Norte 

do Brasil, superada apenas por Manaus, possuindo também a segunda maior 

densidade demográfica desta macrorregião 1.402,35 hab./km²). Do total de 

habitantes, 47,29 % são homens e 52,71 % são mulheres; e 99,14 % vivem em 

área urbana e 0,86 % em área rural. Mais da metade da população (70,39%) 

tinha entre 15 e 64 anos de idade. Em 2008, 97,63% de sua população era 

alfabetizada e, em 2010, 3,54% viviam em situação de extrema pobreza. 

A mesorregião Metropolitana de Belém é uma das seis mesorregiões 

do estado brasileiro do Pará. É formada pela união de onze municípios 

agrupados em duas microrregiões (Belém e Castanhal). Em 2016 sua população 

era de 2.554.874 habitantes, área de 6.890,336 km², PIB R$ 29.426.953,03 e 

PIB per capita de R$ 20.350,00. 

A economia belenense baseia-se primordialmente nas atividades do 

comércio, serviços e turismo, embora seja também desenvolvida a atividade 

industrial com grande número de indústrias alimentícias, navais, metalúrgicas, 

pesqueiras, químicas e madeireiras. 

A Grande Belém localiza-se na região mais dinâmica do estado e 

juntamente com o município de Barcarena, integra o segundo maior parque 

industrial da Amazônia. A cidade conta com os portos brasileiros mais próximos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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da Europa e dos Estados Unidos (Belém, Miramar e Outeiro), sendo que o Porto 

de Belém é o segundo maior movimentador de containers da Amazônia. Com a 

revitalização dos distritos industriais de Icoaraci e Ananindeua, a implantação da 

Hidrovia do Tocantins e com a chegada da Ferrovia Norte-Sul, a cidade aguarda 

um novo ciclo de desenvolvimento. 

 

B) CENÁRIO EDUCACIONAL  
 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade 

escolar da RM e compõe o IDHM Educação. Na RM, a proporção de crianças de 

5 a 6 anos na escola é de 91,29%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é 

de 82,31%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

completo é de 52,66%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino 

médio completo é de 39,48%. Entre 2000 e 2010, essas proporções 

aumentaram, respectivamente, em 35,47 pontos percentuais, 44,68 pontos 

percentuais, 30,45 pontos percentuais e 23,75 pontos percentuais.  

Em 2010, 80,14% da população de 6 a 17 anos da RM estavam cursando 

o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 

eram 70,86%.  

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 16,45% estavam cursando o ensino 

superior em 2010. Em 2000 eram 8,22%.  

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência 

escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de 

anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência 

deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, a expectativa 

de anos de estudo passou de 8,88 anos para 9,64 anos na RM, enquanto no 

Brasil passou de 6,80 anos para 8,49 anos.  

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da 

população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função 
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do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, 

esse percentual passou de 56,12% para 69,19%, na RM, e de 39,76% para 

54,92%, no Brasil.  

Em 2010, considerando-se a população metropolitana de 25 anos ou mais 

de idade, 4,89% % eram analfabetos, 63,63% tinham o ensino fundamental 

completo, 45,10% possuíam o ensino médio completo e 11,30%, o superior 

completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 

35,83% e 11,27%.  

 

C) O PAPEL DA FACULDADE ESTRATEGO 
 

A concepção de educação assumida pela Faculdade ESTRATEGO é 

desenvolvida a partir da intencionalidade específica da educação superior, 

exarada nas finalidades que a Carta Magna da Educação Brasileira1 apresenta 

em seu artigo 43:  

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

pensamento reflexivo; 

 formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

 Incentivar a educação, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 

o entendimento do homem e do mundo em que vive; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por 

                                                           

1 BRASIL, Ministério da Educação. Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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intermédio do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 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; 

 promover a extensão, aberta a toda comunidade, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural. 

 

Diante destes fatos, a Faculdade ESTRATEGO tem como objetivo criar, 

instalar, desenvolver e manter serviços educativos e assistenciais que 

beneficiem os estudantes e a comunidade local e regional, promovendo a 

Educação Superior de qualidade, em consonância com a legislação vigente e as 

necessidades de inclusão social, tecnologia, política e cultural, do respeito e 

preservação ambiental. 

 

 

1.3. HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

As atividades  ligadas a educação da Estratego Treinamentos Gerenciais 

começaram em Belém do Pará, no final do ano de  2005, por meio da  reunião 

de uma equipe de profissionais incluindo professores da área de gestão, em sua 

maioria, e consultores experientes com a proposição do projeto de apoio logístico 

e mercadológico para a formação de turmas de  pós-graduação em nível de 

especialização lato sensu, em parceria com uma importante Faculdade de 

Belém. Nascia ali a Estratego Treinamentos Gerenciais.  

No exercício de 2005, definiu-se a estrutura societária da empresa, a 

estratégia do negócio e a filosofia de se trabalhar com instituições que zelavam 
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por uma educação de qualidade. A missão Institucional da Estratego foi 

fundamentada no apoio às organizações comprometidas com a formação de 

profissionais com forte embasamento teórico e prático, contribuindo com o 

desenvolvimento sustentável da região norte. 

As primeiras turmas com apoio mercadológico e logístico da Estratego 

iniciaram em 2006 reunindo a melhor proposta de especialização lato sensu da 

cidade de Belém, com cursos inovadores, ministrados por um corpo docente de 

excelência formado por especialistas, mestres e doutores. Os cursos de Pós-

Graduação  

 

nasceram com um programa inovador de disciplinas, professores com 

experiência profissional e voltado com o compromisso de ensinar de forma 

prática e eficaz, buscando resultados positivos e visando à empregabilidade de 

nossos alunos.  

A partir do ano de 2007, a Estratego e sua faculdade parceira, tornaram-

se líderes de mercado em Belém, graças ao desenvolvimento de uma avançada 

metodologia de ensino aliando conhecimento teórico e prático baseado no 

desenvolvimento de competências, nos princípios que regem a educação de 

adultos e na capacitação para a solução de problemas reais do mercado de 

trabalho. 

Ao longo dos mais de 10 anos de experiência, a Estratego  por meio de 

suas parcerias com grandes grupos educacionais em nível nacional como Centro 

Universitário Internacional UNINTER, Grupo Estácio, Grupo Ideal (Devry), 

faculdade local como a Faculdade da Amazônia(FAAM), empresas de grande 

porte como Tramontina, Rapidão Cometa, Hiléia e empresas internacionais 

como a International Association of Business Coaching (IABC) já colaborou com 

a formação ao longo destes anos de mais de 10.000 alunos, estes ocupando as 

melhores vagas nas grandes empresas do estado do Pará.  

Em 2015, a Estratego Treinamentos Gerenciais deu um grande salto com 

a abertura do Sistema Educacional Estratego, localizado em uma área entre as 

duas mais movimentadas avenidas da cidade, com 1.140 m² de área contanto 
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com modernas salas de aula, área administrativa, serviço de atendimento ao 

aluno, meios de acesso a pesquisa de última geração, biblioteca e lanchonete. 

O Sistema Educacional Estratego, conta com uma equipe de dirigentes, 

colaboradores e professores formado por especialistas, mestres e doutores com 

larga experiência no ensino superior de graduação e pós graduação lato-sensu 

herdando da Estratego Treinamentos Gerenciais o reconhecimento no apoio aos 

cursos de pós-graduação lato sensu que possuem reconhecimento regional, 

nacional e internacional por meio de nossos aliados, assim como o 

reconhecimento pelo mercado de trabalho, medido através da competência de 

alunos e egressos que ajudamos a formar. 

Em 2015, foi solicitado ao Ministério de Educação o credenciamento da 

Faculdade ESTRATEGO, para oferta do curso de graduação, modalidade 

presencial, sendo solicitados os cursos de Gestão de Recursos Humanos e 

Gestão Financeira. A Instituição foi então credenciada por meio da Portaria MEC 

nº 1.500 de 28/11/2017, publicada no D.O.U. 29/11/2017, já os cursos foram 

autorizados por meio da  Portaria MEC nº 1.297 de 12/12/2017, publicada no 

D.O.U. 14/12/2017, sendo o endereço da Sede da Faculdade na Travessa 

Francisco Caldeira Castelo Branco, no 834, São Brás, Belém/PA, mantida pela 

Estratego Sistema Educacional Ltda. (CNPJ 22.528.231/0001-05). 

 

 

1.4. IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

Missão 
A nossa missão é tornar as pessoas bem-sucedidas nas suas vidas 

pessoais e profissionais, trazendo o que há de melhor em cada uma, por meio 

do conhecimento e da habilidade de transformar sonhos e metas em ação em 

um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Impactando desta 

forma na construção de uma sociedade mais ética, justa, inovadora e consciente. 

 

 



 
 

 11 

Visão 
Ser reconhecida como a melhor instituição de ensino na sua área de 

atuação. 

 

Valores 
I. Oferecer ensino de qualidade, que combine estudo acadêmico 

rigoroso e a emoção da descoberta do conhecimento, baseada em 

atividades focadas na aplicação prática dos conteúdos explorados em 

sala de aula;  

II. Manter profissionais qualificados, assegurando que as pessoas certas 

estão nas posições certas, motivadas pela transparência de nossa 

política de reconhecimento baseado na meritocracia; 

III. A não adoção de preferências ideológicas, religiosas, políticas e 

raciais; 

IV. Prestar um serviço que extrapole as expectativas do aluno, dentro e 

fora da sala de aula aprendizagem, garantindo satisfação, retenção e 

que ele atinja seus objetivos de carreira; 

V. Encarar todas as atividades com atitude de dono, se colocando como 

principal responsável pelo seu sucesso, realizando-as com senso de  

 

VI. urgência, cumprindo os prazos e orçamentos acordados, com 

transparência e atendendo aos requerimentos de qualidade e 

sustentabilidade; 

VII. Contribuir com a inclusão de temas associados à sustentabilidade nas 

práticas de gestão e nos processos, assegurando o sucesso do 

negócio a longo prazo, colaborando para um meio ambiente mais 

saudável e para uma sociedade mais justa e para o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil; 

VIII. Agir sempre com ética, integridade e transparência e sempre assumir 

as consequências e impactos de nossas ações;  
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IX.  Inovar nos processos acadêmicos, administrativos e financeiros, 

buscando incessantemente a eliminação de desperdícios e de 

atividades que não agreguem valor ao nosso cliente; 

X. Estar sempre na vanguarda do uso das tecnologias educacionais; 

XI. Fazer acontecer de forma ágil e efetiva, transformando as melhores 

ideias em ações e realizações. 

XII. Foco no resultado: não temos uma tarefa a ser feita, temos uma 

missão a cumprir. Estar comprometidos com o resultado é o que nos 

dar força para alcançar nossas metas pessoais e profissionais e 

construir a melhor faculdade da sua área de atuação. Para nós, não 

interessa esforço, mas o resultado alcançado. Gestão não é esforço, 

é resultado. 

XIII. Inovação: entendemos que para continuar nosso crescimento pessoal 

e profissional, a inovação deve ser uma busca incessante e uma 

obsessão a ser perseguida. Somos obstinados por criar produtos e 

serviços inovadores e diferenciados. 

 

XIV. Iniciativa: cada profissional entende que deve ser o primeiro a dar o 

primeiro passo para aquilo que foi planejado continue a ser atingido. 

Tudo que acontece na organização é problema de todos. Por isto, a 

iniciativa é um dos segredos de nosso sucesso. Aqui não existe a 

história do “isto não é comigo”. Quando algo precisa ser feito, todos 

querem dar o primeiro passo. 

XV. Melhoria contínua: cada dia que acordamos, entendemos que uma 

grande oportunidade de fazer um mundo melhor. É a grande chance 

de fazer uma imensa diferença na nossa vida e na vida de muitas 

pessoas. A melhoria contínua está na essência de nosso sucesso. 

 

O planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um 

conjunto de providências a serem tomadas para a situação em que o futuro tende 

a ser diferente do passado, onde se tem condições de agir sobre as variáveis e 
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fatores, de modo que possa exercer alguma influência sobre as incertezas 

relacionadas ao processo decisório e melhorar a probabilidade de alcance das 

metas e objetivos institucionais. 

Após a consolidação da análise do ambiente e o diagnóstico externo, 

reformulou-se os objetivos institucionais e os respectivos indicadores e metas. 

Com base nesses objetivos, iniciou-se o desenvolvimento e formulação da 

estratégia da ESTRATEGO, por meio da utilização da metodologia de Balanced 

Scorecard (BSC), proposta pelos autores Kaplan e Norton (2004). Para alcançar 

os objetivos e metas estabelecidas para o longo prazo, estabeleceu-se projetos 

estratégicos que se caracterizam em um rol de ações, cronograma, responsáveis 

e recursos financeiros para operacionalizar a execução. Também será 

necessária a revisão anual para que haja consistência entre o que é planejado a 

curto e a longo prazo. 

As Diretrizes Institucionais que orientam o planejamento estratégico são: 

1. Buscar fontes alternativas de recursos financeiros e tecnológicos 

para viabilizar a expansão, modernização e manutenção da 

Instituição. 

2. Desenvolver nos cursos ofertados atividades teórico-práticas 

mediadas pelo emprego de tecnologias modernas. 

3. Incentivar os processos acadêmicos que estejam focados na 

valorização da autonomia discente. 

4. Articular o ensino e a extensão, em diferentes níveis, produzindo o 

conhecimento para contribuir com as mudanças sociais 

responsáveis pela melhoria da qualidade de vida. 

5. Avaliar sistemática e criticamente seus processos de ensino-

aprendizagem, proporcionando o estímulo à incorporação de novas 

práticas pedagógicas. 

6. Valorizar os profissionais da Instituição, estabelecendo um plano 

de carreira que estimule a qualificação e o desempenho. 

7. Viabilizar a gestão participativa, garantindo a representatividade da 

comunidade acadêmica nas decisões institucionais através de 
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ações institucionais internas, onde os objetivos principais é 

fomentar e fortalecer a transversalidade no curso, além de ações 

externas, com projetos sociais. 

8. Estimular a Avaliação Institucional com a função de subsidiar a 

qualidade e o desenvolvimento das ações político-acadêmicas e 

administrativas pertinentes à missão institucional. 

9. Buscar parcerias com órgãos públicos, organizações não-

governamentais e iniciativa privada, objetivando o 

desenvolvimento de projetos de alcance social, cultural e produtivo. 

10. Viabilizar o intercâmbio cultural, científico, artístico e técnico com 

instituições nacionais e estrangeiras. 

11. Garantir a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação lato 

sensu. 

12. Fortalecer as atividades de extensão ampliando e consolidando os 

laços entre a Faculdade e sociedade. 

13. Garantir o crescimento sustentável da instituição com excelência 

em gestão. 

14. Ampliar as políticas de acesso e permanência do corpo discente e 

de acompanhamento de egressos. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

As Políticas Pedagógicas Institucionais – PPI propostas no presente PDI 

se constituem, como prioridade nas tomadas de decisões para consolidação da 

concepção, dos objetivos e o desenvolvimento dos cursos da ESTRATEGO. 

Assim, pretende-se que a Faculdade venha consolidar e realizar suas políticas, 

comprometida com sua missão institucional na busca da excelência em suas 

ações. 

 

 

2.1 POLÍTICAS DE ENSINO 

 

A política de ensino da Faculdade fundamenta-se em um processo 

educativo que favoreça o desenvolvimento de profissionais capacitados para 

atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho. 

O profissional, além da competência técnica para o exercício de suas 

funções, deve ser um cidadão em plenitude, que compreenda o contexto 

sociopolítico e cultural em que está inserido, tendo condições de discuti-lo de 

forma participativa, ajudando a implementar as mudanças necessárias ao 

progresso e ao bem-estar da sociedade. 

 

A ESTRATEGO estabelece os seguintes princípios gerais para o ensino:  

 Articular o ensino e extensão, em diferentes níveis, produzindo o 

conhecimento para contribuir com as mudanças sociais responsáveis pela 

melhoria da qualidade de vida; 

 Atualizar permanente os PPC’s, levando-se em consideração as 

Diretrizes Curriculares, a dinâmica dos perfis profissionais dos cursos ofertados, 

e as demandas locais e regionais. 

 Centrar o ensino na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, 

levando o acadêmico a compreender o papel das diferentes Ciências nas 

soluções para os problemas com os quais se defronte; 
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 Estimular o relacionamento interpessoal e a comunicação eficaz, 

propiciando o trabalho em grupo e em equipes; 

 Flexibilizar os currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior 

medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

 Fomentar práticas de aprendizagem para formação do cidadão 

comprometido com uma sociedade justa; 

 Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada 

e da educação profissional aos egressos; 

 Implantar ações comprometidas com a realidade, ocupando uma 

posição fundamental e estratégica no desenvolvimento tecnológico e 

socioeconômico de Belém/PA e região Norte do Brasil; 

 Incentivar a prática investigativa e propiciar condições para que 

todos os integrantes da comunidade acadêmica desenvolvam visão crítica e 

emancipatória, estabelecendo o conhecimento auto reflexivo; 

 Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos 

discentes e docentes, socializando-os através de seminários, simpósios, cursos 

e publicações; 

 Proporcionar educação de qualidade que possibilite a inserção do 

ser humano na sociedade globalizada; 

 Qualificar os envolvidos em suas ações para a análise do contexto 

em que estão inseridos, sistematizando a tomada de decisão e prontidão à 

mudança, ou seja, flexibilidade. 

 Implantar ações que estimulem de forma inovadora as práticas 
pedagógicas. 
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2.2. POLÍTICAS DE GRADUAÇÃO 

 

Voltadas para o nível de graduação presencial e EAD, as concepções 

curriculares e organizações didático-pedagógicas da ESTRATEGO são 

desenvolvidos de forma crítica, criativa e investigativa, enriquecidos pela 

problematização embasada em casos práticos. Assim, o Projeto Pedagógico dos 

Cursos (PPC) devem contemplar em sua estrutura:  

1. Perfil Institucional; 

2. Perfil do Curso: concepção do curso e inserção regional; 

3. Administração do Curso; 

4. Objetivos do Curso; 

5. Perfil do Egresso: profissional que se pretende formar; 

6. Currículo do Curso; 

7. Atividades complementares;  

8. Estágios supervisionados (quando previsto no currículo);  

9. Trabalhos de conclusão de curso (TCC) (quando previsto no 

currículo); 

10. Metodologia de ensino utilizada no Curso; 

11. Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem; 

12. Corpo Docente e Técnicos-administrativos; 

13. Infraestrutura do Curso: instalações gerais, biblioteca e 

laboratórios; 

14. Atendimento ao Estudante; 

15. Autoavaliação do Curso. 

 

Nesta perspectiva, os princípios norteadores deste PDI da ESTRATEGO 

para o ensino de graduação buscam a qualidade educacional, segundo as 

diretrizes: 
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 Ofertar novos cursos de graduação, visando atender às 

especificidades, as demandas locais e regionais, considerando a sua viabilidade 

de funcionamento e manutenção. 

 Desenvolver as aptidões em cada curso da graduação voltadas 

para as possibilidades de atuação no campo profissional específico e orientadas 

para atender necessidades sociais. 

 Proporcionar a avaliação permanente do ensino de graduação 

estimulando a melhoria contínua dos cursos e a gestão acadêmica. 

 Garantir a qualificação do ensino por meio da formação continuada 

e programas de capacitação docente dos profissionais que atuam nos cursos de 

graduação. 

 Incentivar o planejamento, elaboração e execução das avaliações 

do ensino orientadas a superar a mera realização de provas e medidas de 

desempenho para tornarem-se procedimentos que conduzam a novos 

processos de aprendizagem. 

 Oferecer recursos para o nivelamento de conhecimentos do 

ingressante, procurando atender defasagens de escolaridade com disciplinas, 

cursos de extensão, atendimento psicopedagógico, dentre outros. 

 Revisar, criar e acompanhar os projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, os preceitos 

da Avaliação Institucional, novas tecnologias educacionais e as demandas 

sociais. 

 Incentivar o uso sistemático da biblioteca e dos laboratórios gerais 

e específicos, promovendo a interação entre a teoria e a prática profissional. 

 

 

2.3. POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Os programas de Pós-Graduação Lato Sensu da ESTRATEGO envolvem 

as principais áreas do conhecimento e fornecem educação continuada aos 

cursos de graduação, visando ao aprimoramento e a atualização profissional, 
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preparando-os para o mundo do trabalho. Estes cursos preparam profissionais 

qualificados para ocuparem cargos de reconhecimento e melhor remunerados. 

Os Programas de Pós-graduação da ESTRATEGO são orientados pelas 

seguintes políticas: 

 Articular ensino e investigação científica com o comprometimento 

dos atores, democratizando o conhecimento acadêmico e associando a teoria à 

prática nos cursos Lato Sensu; 

 

 Fazer da Pós-graduação Lato Sensu um eixo dinâmico e 

revitalizador da graduação; 

 Formar profissionais especializados nas áreas de concentração 

oferecidas, em conformidade com a demanda do mercado de trabalho; 

 Identificar áreas preferenciais para implantação de novos cursos de 

pós-graduação Lato Sensu que representem alternativas inovadoras, 

aproveitamento das potencialidades e afirmação da identidade da ESTRATEGO; 

 Oferecer e expandir cursos de pós-graduação lato sensu através 

da articulação e da parceria com outras instituições ou cursos próprios, 

promovendo a vinda de professores visitantes, dentro de programas 

institucionais e do desenvolvimento de intercâmbio com outras instituições; 

 Oportunizar o aperfeiçoamento técnico-científico de docentes; 

 Integração com a área de cursos corporativos com a intenção de 

atender rapidamente demandas emergentes. 

 

A Faculdade ESTRATEGO não pretende desenvolver cursos próprios de 

Pós-graduação Stricto Sensu. 

A intenção é viabilizar programas de pós-graduação stricto sensu, nas 

modalidades Minter e Dinter, com o objetivo de qualificação de profissionais e 

docentes da própria Faculdade e da região. Contudo, pretende-se realizar o 

estudo de viabilidade somente após o período previsto para este PDI, 2017 a 

2022, ou seja, a partir de 2022 com a consolidação da Faculdade. 
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2.4. POLÍTICAS DE PESQUISA 

 

A Faculdade ESTRATEGO não pretende desenvolver Pesquisa. 

 

 

2.5. POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 

Os desafios da política de extensão no mundo contemporâneo reforçam 

a necessidade de transferência do conhecimento produzido dentro das 

instituições de ensino para promoção do desenvolvimento local regional e 

nacional.  

A extensão deve ser instrumento de transformação e adquirir uma 

estrutura ágil e dinâmica, caracterizada pela interação recíproca de professores, 

alunos e sociedade, ocorrendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora 

dos muros da Instituição. 

A política de Extensão da Faculdade - ESTRATEGO está estabelecida em 

atendimento aos princípios de cidadania fraterna e solidária, da justiça social, do 

respeito e dignidade, da ética e da responsabilidade institucional e 

socioambiental. 

As atividades de extensão terão a finalidade de integrar a formação teórica 

com a prática, bem como desta com a comunidade e se orientará pelas diretrizes 

do Plano Nacional de Educação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

No âmbito interno, deve propiciar a participação da comunidade 

universitária, privilegiando ações integradas com as administrações públicas e 

com as entidades da sociedade civil. 

A extensão universitária será efetivada por meio de programas, projetos, 

cursos, prestação de serviços gratuito, eventos, publicações e outros produtos 

acadêmicos de caráter educacional ou utilitário, organizados pelos diversos 

cursos da Faculdade. 
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Para a política de extensão universitária da Faculdade estabelecem-se os 

seguintes objetivos: 

 Promover e consolidar a Extensão Universitária como processo 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade; 

 Estimular e promover ações de extensão centradas na educação 

para os direitos humanos e a cidadania: direito à vida, à educação, ao trabalho, 

à saúde, à liberdade, à cultura, ao lazer, entre outros; 

 

 Articular o ensino e a investigação científica com as demandas das 

comunidades, promovendo o exercício da cidadania, a superação de qualquer 

forma de exclusão e visando a autonomia das comunidades, evitando-se 

qualquer forma de dependência; 

 Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva 

da sociedade na vida da Faculdade;  

 Intensificar programas de inclusão social para a promoção e 

fortalecimento da responsabilidade social; 

 Buscar mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o 

saber popular tradicional potencializando a produção do conhecimento, 

promovendo o protagonismo das comunidades e fortalecendo os vínculos da 

comunidade acadêmica com a sociedade; 

 Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação 

cultural e artística, econômica e social na busca da formação de cidadãos éticos 

e comprometidos com o bem comum; 

 Estimular e promover a inclusão da Educação Ambiental e do 

Desenvolvimento Sustentável como componentes da atividade de extensão 

 Incentivar a prática acadêmica que contribua para o 

desenvolvimento da consciência social e política dentro e fora da instituição; 

 Divulgar e apoiar a produção acadêmica e a interlocução entre as 

áreas distintas do conhecimento. 
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A prática extensionista tem como princípios estender à sociedade os 

conhecimentos produzidos na Faculdade, aplicando-os para a solução de 

problemas sociais, permitindo, assim, a integração da Faculdade com a 

comunidade. 

 

 

2.6. POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Faculdade ESTRATEGO buscará fomentar o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas em níveis de graduação, pós-graduação e extensão sob 

a modalidade Educação a Distância (EaD), buscando ampliar as possibilidades 

de acesso ao conhecimento e proporcionar a formação integral do cidadão, 

diretamente alinhadas a base tecnológica institucional com os projetos 

pedagógicos, a formação dos discentes e a realidade local de oferta.  

As principais políticas institucionais que orientam as atividades em EAD 

são: 

 Formar cidadãos, aptos à inserção e a manutenção no mercado de 

trabalho e o desenvolvimento de talentos humanos com alto nível de 

qualidade, criativos, empreendedores, líderes, críticos e reflexivos, 

nas diferentes áreas do conhecimento através dos cursos EAD. 

 Buscar continuamente a excelência nos cursos EAD, e alcançar 

indicadores de qualidade, propiciando aos discentes o 

desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, além de 

conhecimentos voltados a educação das relações étnico-raciais, a 

preservação do meio ambiente, a educação em direitos humanos, e 

valores sociais e práticas voltadas a mudanças e transformação social. 

 Fomentar projetos pedagógicos de cursos na modalidade à distância, 

em consonância com este PDI, com as diretrizes curriculares 

nacionais e a formação pretendida para os discentes. 
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 Inovar os seus programas acadêmicos através do uso de tecnologias 

educacionais, a fim de atender as demandas reais e necessidades da 

sociedade contemporânea. 

 Expandir as atividades educacionais da Faculdade ESTRATEGO 

através da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, 

na modalidade EAD, visando atender às especificidades e as reais 

demandas locais, regionais e nacionais, através da oferta de novos 

cursos, credenciamento de novos Polos e a articulação de parcerias 

com outras instituições. 

 Promover a qualificação docente, tutores e do corpo técnico-

administrativo para atuação com qualidade nas atividades EAD. 

 Promover a extensão na modalidade EAD visando à inserção da 

Instituição na comunidade fortalecendo a transferência de 

conhecimento e de tecnologia à sociedade, com abrangência 

estadual. 

 Garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada e 

da educação profissional aos egressos através de programas em 

EAD. 

 Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos discentes 

e docentes dos cursos EAD, socializando-os através de seminários, 

simpósios, cursos e publicações, tanto impressos como virtuais. 

 Fazer da EAD um eixo dinâmico e revitalizador da graduação, da pós-

graduação e da extensão; 

 Desenvolver programas especiais voltados para o ensino básico que 

fomentem a integração Faculdade - Escola, com ênfase para a 

formação e o aperfeiçoamento de professores através de programas 

em EAD. 

 Propiciar, em suas atividades, o diagnóstico regional e estabelecer 

uma relação coma sociedade através de projetos, de modo a contribuir 

para a formação de uma consciência crítica do discente e seu papel 
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como ator social no processo de mudanças, refletindo e realizando 

ações para a solução de problemas da comunidade. 

 

 

2.7. POLÍTICAS DE GESTÃO ACADÊMICA 

 

As diretrizes políticas e estratégias de gestão do processo acadêmico da 

Faculdade ESTRATEGO estão estabelecidas nesse documento e supõe uma 

gestão acadêmica e administrativa que confira condições operacionais e 

recursos necessários para o desenvolvimento dos seus objetivos e metas 

buscando qualidade e eficiência nos serviços e a modernização nos diversos 

setores da Faculdade.  

São diretrizes da política de gestão da Faculdade: 

 Buscar fontes alternativas de recursos financeiros e tecnológicos 

para viabilizar a expansão, modernização e manutenção da Instituição; 

 Desenvolver e consolidar uma cultura organizacional que priorize 

liderança, estabilidade, flexibilidade e inovação; 

 Dinamizar o uso de recursos didático-pedagógicos compatíveis 

com os avanços tecnológicos; 

 Estimular a participação dos profissionais na criação, implantação 

e adaptação de instrumentos de gestão direcionados a excelência; 

 Estimular as parcerias e o fortalecimento de convênios com órgãos 

públicos e privados; 

 Estruturar os setores de forma a dar suporte às atividades 

acadêmicas; 

 Implementar e fortalecer a Avaliação Institucional com a função de 

subsidiar a qualidade e o desenvolvimento das ações político-acadêmicas e 

administrativas pertinentes a melhoria da gestão dos processos institucionais; 

 Incentivar o desenvolvimento do saber técnico-científico, vinculado 

aos valores éticos; 
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 Incrementar a qualificação do corpo docente e técnico-

administrativo, contribuindo para o aperfeiçoamento do trabalho e do 

atendimento institucional. 

 Manter políticas de planejamento e de coordenação em sintonia e 

sinergia com os funcionários envolvidos; 

 Realizar prestação de serviços que promovam qualidade de vida à 

comunidade abrangida pela Instituição; 

 Sistematizar a prática de revisão e reforma dos projetos 

acadêmicos e didático-pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, 

visando à atualização e reformulação curricular permanente de todos os cursos 

desenvolvidos pela IES; 

 Ter um quadro docente e técnico-administrativo compatível com as 

necessidades e responsabilidades inerentes ao desenvolvimento da Instituição 

e o compromisso com a missão e valores da instituição; 

 Tornar permanente a Avaliação Institucional com a função de 

subsidiar a qualidade e o desenvolvimento das ações político-acadêmicas e 

administrativas pertinentes à missão institucional; 

 Transformar os cursos em unidades autônomas de gerenciamento 

e aplicação das propostas pedagógicas; 

 Valorizar os profissionais da instituição, estabelecendo um plano 

de carreira que estimule a qualificação e o desempenho. 

 

2.8. RESPONSABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

As políticas de responsabilidade social e desenvolvimento econômico são 

requisitos obrigatórios nas instituições de ensino e se apresentam como tema 

cada vez mais importante no comportamento das instituições como forma de 

avaliar os impactos de suas atividades no desenvolvimento regional e nacional. 

Nesse sentido, as políticas de responsabilidade social e desenvolvimento 

econômico desenvolvidas pela Faculdade ESTRATEGO estão voltadas para 

inclusão social, o respeito à diversidade, a defesa do meio ambiente, promoção 
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da cultura e desenvolvimento humano, assegurando ao aluno e a comunidade 

externa o protagonismo como agente de mudança na promoção da justiça e 

igualdade. Ou seja, um conjunto de ações que buscam promover a melhoria 

contínua das relações humanas e desta com o meio ambiente. 

A política de responsabilidade social e desenvolvimento econômico na 

Faculdade se estabelece por meio de Projetos de Extensão, participação em 

campanhas voltadas à comunidade, assim como a prestação de serviços, 

sempre voltada para melhoria das condições de vida da população, de modo que 

as atividades de extensão promovam o progresso econômico e social das 

comunidades a que atendem. 

Portanto, a Instituição estabelece como políticas para a responsabilidade 

social e desenvolvimento econômico: 

 Identificar demandas e problemas da comunidade, em especial 

aqueles relacionados aos aspectos socioeconômicos regionais e implantar e 

fortalecer programas sociais permanentes que estimulem a qualidade de vida da 

comunidade; 

 Buscar parcerias com órgãos públicos, organizações não 

governamentais e iniciativa privada, objetivando o desenvolvimento de projetos 

de alcance educacional, social e cultural; 

 Estimular ações de inclusão social voltadas ao desenvolvimento da 

democracia, promoção da cidadania, empreendedorismo, atenção a setores 

sociais excluídos e políticas de ação afirmativa; 

 Ser uma plataforma de acesso à extensão para estudantes de 

graduação, contribuindo para formar uma cultura de serviços à comunidade. 

 Promover propostas de interação comunitária que fomentem ações 

inovadoras em todas as áreas do saber científico- tecnológico. 

 

 
 
 
 
 

2.9.ESTÍMULOS A PRODUÇÃO ACADÊMICA 
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A produção acadêmica na Faculdade ESTRATEGO ocorrerá no âmbito 

do ensino e na extensão, sendo estimulada e difundida a produção docente e 

discente. 

Para isto se tornar uma realidade, a Faculdade buscará: 

I. Estimular o desenvolvimento de grupos de estudos multi e 

interdisciplinares, direcionadas à construção de conhecimentos de 

interesse da sociedade em seus diferentes segmentos, visando ao 

desenvolvimento local e regional e assegurando direitos sociais, 

institucionais e individuais decorrentes e atendendo às demandas 

previstas nas DCN’s dos cursos; 

II. Capacitar os discentes para o aprimoramento científico e tecnológico 

e o atendimento das demandas do mercado de trabalho local, regional 

e nacional; 

III. Estimular à divulgação e à socialização dos conhecimentos gerados 

pela produção acadêmica: científica, didático-pedagógica, artística e 

cultural e a realização de eventos relacionados às ciências, à 

tecnologia e à inovação, bem como à manutenção de veículos de 

divulgação adequados. 

 

Ressaltamos que foi instituído o Plano Institucional de Capacitação 

Docente e de Tutores, onde se destacam algumas ações que estimulará a 

produção docente: 

a) Bolsas de estudos, integrais ou parciais, para à realização de 

cursos de graduação e pós-graduação, na Estratego ou em outras IES parceiras; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo 

de atualização dos professores; 

c) Incentivo a participação em eventos científicos, técnicos ou 

culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 
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e) Desenvolvimento de competências sobre as acessibilidades 

pedagógica, atitudinal e nas comunicações, incluindo libras e digital. 

 

Em relação aos Discentes, destacamos algumas políticas previstas para 

estimular a produção acadêmica pelos alunos: 

a) Estimular a participação em congressos, seminários, palestras, 

encontros locais, regionais e nacionais nos seus diversos níveis 

(apresentação de trabalhos e/ou frequência); 

b) Despertar a identidade profissional no acadêmico através da 

prática em estágios supervisionados, monitoria, atividades de 

extensão e produção do conhecimento que contribua com o 

desenvolvimento regional; 

c) Incentivo à publicação dos TCC’s da Graduação e da Pós-

graduação com apresentação em eventos acadêmicos internos 

ou externos; 

d) Estímulo na constituição de grupos de estudos. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO 
ACADÊMICA 

 

3.1. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 

 

A Faculdade, ciente da sua responsabilidade com o ensino-aprendizagem 

e, de acordo com suas políticas de ensino, definidas neste PDI e o PPI trabalha 

em uma perspectiva que procura incorporar às questões pedagógicas práticas 

que permitam permanentemente revê-las e transformá-las, considerando-as 

como instrumento pelo qual se sistematiza o processo educativo. Desta forma, 

as diretrizes traçadas por este PDI também são fundamentadas através de 

políticas institucionais pedagógicas definidas através de resoluções especificas 
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do CONSU, documentos que norteiam toda a elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC’s). 

Assim, os projetos pedagógicos dos cursos, de acordo com as suas 

especificidades, demandam de uma reflexão constante e recorrente sobre a 

organização de matrizes curriculares, ementas, bibliografias, conteúdos 

programáticos e sobre o processo de avaliação. Desse modo, promove-se a 

atualização e adequação de conhecimentos e necessidades na formação dos 

profissionais.   

Os currículos plenos integrantes dos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação incluem disciplinas, atividades complementares e estágios 

curriculares (quando for obrigatório e/ou previsto no currículo) devidamente 

organizados, objetivando assegurar a capacitação profissional e propiciar 

elementos alternativos que visem à formação integral do acadêmico.  

Para a Faculdade, os projetos pedagógicos dos cursos devem seguir as 

diretrizes:  

 Assegurar uma sólida formação geral necessária, para que o futuro 

profissional possa vir a superar os desafios profissionais;  

 Contribuir para o entendimento de que o ensino deve estar 

centrado na relação estabelecida entre professores e estudantes como sujeitos 

fundamentais na construção do conhecimento;  

 Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do acadêmico; 

 Fortalecer uma indissociabilidade entre os objetos a conhecer e 

ação dos sujeitos que procuram compreendê-los por meio da articulação da 

teoria e prática;  

 Entender a avaliação como um processo contínuo que utiliza 

instrumentos variados, permitindo a docentes e discentes informações sobre o 

desempenho das atividades didáticas;  

 Conceber a formação profissional como articulação entre as 

competências técnica, científica, política e humana, como forma de transformar 

a realidade, visando à igualdade social;  
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 Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes 

interdisciplinar. 

 

A construção dos currículos dos cursos tem como eixos norteadores 

preceitos e normatizações constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

MEC, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e o Regimento 

da Faculdade. 

 

3.1.1. Projeto Pedagógico dos Cursos 
 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o instrumento orientador das 

ações acadêmicas no interior dos cursos da ESTRATEGO. Os PPC’s da 

Graduação, da Pós-graduação e dos cursos de Extensão são elaborados e 

propostos pelos Colegiados dos Cursos, observadas a legislação vigente, o 

Regimento Institucional e os demais regulamentos internos da Faculdade. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, construídos coletivamente nos 

Colegiados de Curso, serão submetidos ao CONSU para aprovação. 

O PPC deve ser apresentado em formulário próprio, criado pela 

ESTRATEGO e adotado por todos os cursos. Deve ser anexado os planos de 

aprendizagem de cada disciplina e o plano de ação do curso para o período. 

 

Os currículos dos cursos são desenvolvidos de forma crítica, criativa e 

investigativa, enriquecidos pela problematização embasada em casos práticos. 

Assim, o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) devem contemplar em sua 

estrutura:  

1.      Perfil Institucional; 

2. Perfil do Curso: concepção do curso e inserção regional; 

3. Administração do Curso; 

4. Objetivos do Curso; 

5. Perfil do Egresso: profissional que se pretende formar; 

6. Currículo do Curso; 
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7. Atividades complementares;  

8. Estágios supervisionados (quando previsto no currículo);  

9. Trabalhos de conclusão de curso (TCC) (quando previsto no 

currículo); 

10. Metodologia de ensino utilizado no Curso; 

11. Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem; 

12. Corpo Docente e Técnicos-administrativos; 

13. Infraestrutura do Curso: instalações gerais, biblioteca e 

laboratórios; 

14. Atendimento ao Estudante; 

15. Autoavaliação do Curso. 

 

O currículo de um curso de graduação é o conjunto de 

disciplinas/unidades curriculares e demais atividades constantes no curso, 

apresentadas com as respectivas denominações, a localização por período, as 

cargas horárias e as ementas. O currículo faz parte do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 

Quanto à natureza, os componentes curriculares podem ser: 

I. Obrigatórias - Disciplinas/unidades curriculares que fazem parte do 

currículo do curso e que devem ser cursadas pelo aluno para a integralização de 

seu curso; 

II. Optativas - Disciplinas/unidades curriculares que fazem parte do 

currículo do curso e facultativa para o aluno cursar ou não; 

III. Eletivas - Disciplinas/unidades curriculares que fazem parte do 

currículo do curso, no entanto a escolha pelos alunos ocorrerá no semestre que 

antecede a oferta do período onde este componente curricular está previsto. 

Deve ser elaborado um Plano de Ensino para cada componente curricular 

constante no curso, conforme modelo homologado pelo CONSU. 

Os Planos de Ensino devem ser elaborados pelos professores e 

aprovados pela Coordenação de Curso no início de cada período letivo. O 
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professor deve divulgar o Plano de Ensino aos alunos matriculados na disciplina, 

obrigatoriamente, no início de cada ano letivo. 

Os cursos superiores (Bacharel, Tecnologias e Licenciatura) da 

Faculdade tem a duração estabelecida de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso, respeitada a carga horária mínima fixada pelo Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia do Ministério da Educação e demais normas 

emanadas pelo Sistema Federal de Ensino, devendo ser integralizados dentro 

do tempo conforme estabelecido pela tabela abaixo: 

 

Prazo mínimo para integralização 
do curso (em anos) 

Prazo máximo para integralização 
do curso (em anos) 

02 04 

03 05 

04 06 

05 07 

 

As adaptações curriculares tais como: alterações de ementas, 

remanejamentos de disciplinas, equivalência de disciplinas, alteração da carga 

horária e outras necessárias deverão ser aprovados pelo Colegiado de Curso e 

CONSU. 

 

A integralização do curso dar-se-á pela conclusão do currículo que deverá 

contemplar a legislação e as diretrizes estabelecidas para cada curso. 

O Estágio Curricular e os Trabalhos de Conclusão do Curso, quando 

houver, é parte integrante do currículo e terá sua carga horária e validade 

definidas no projeto pedagógico do curso e em regulamentação específica. 

As Atividades Complementares são, obrigatoriamente, parte integrante do 

currículo e terá sua carga horária e validade definidas no projeto pedagógico do 

curso e em regulamentação específica. 

O Calendário Acadêmico será elaborado pela Direção Geral. 
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3.1.2. Perfil do Egresso da Faculdade ESTRATEGO 
 

Propor um perfil para egressos de um curso, significa definir as 

competências do futuro profissional. É antever aquilo que o aluno será capaz de 

fazer ao concluir o curso, proporcionando a ele condições necessárias para sua 

formação e sua futura inserção no mundo do trabalho. 

Diversos são os balizadores que as IES e os cursos podem lançar mão 

para inspirar a proposição das competências profissionais a serem estruturadas 

pelos processos de aprendizagem, vivenciados durante a formação. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais devem ser consideradas, pois, primeiramente, 

porque constam no instrumento de avaliação de cursos como um dispositivo 

legal, ou seja, o Projeto Pedagógico do Curso deve atender ao disposto nas 

DCN’s; segundo, porque o conteúdo das avaliações do ENADE cobra as 

competências definidas pelas DCN’s. 

Outros balizadores da definição de competências são as orientações e 

sugestões que constam nos documentos dos Conselhos Profissionais. 

E, há ainda a realidade local e regional, figurando como importante 

elemento de influência na estruturação das competências. Há de se identificar 

que a especificidade da demanda local e regional para determinado curso traz 

originalidade em relação à uniformidade decorrente das DCN’s. Da mesma 

forma, as informações referentes a dados socioeconômicos e culturais oferecem 

pistas balizadoras de perfis profissionais pretendidos.  

 

Na Faculdade ESTRATEGO, na explicitação do perfil dos egressos e das 

competências do profissional, são levados em consideração os aspectos a 

seguir: 

I. Clareza na formulação das competências, de modo a facilitar o 

entendimento do proposto; 

II. Exequibilidade, considerando a duração do curso e as condições 

institucionais; 

III. Divisão e ordenação das competências pelos períodos letivos; 

IV. Interdependência e complementaridade entre competências; 
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V. Clara associação com disciplinas e atividades de aprendizagem; 

 

VI. Possibilidade de acompanhamento e avaliação;  

VII. Factibilidade de observação de vivência pelos alunos; 

VIII. Acompanhamento do egresso, visando não só a avaliação da 

qualidade de sua formação, mas ao suprimento de suas 

necessidades de formação continuada; 

IX. Respeito às diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo 

Ministério da Educação. 

 

A importância da definição clara das competências do egresso deve-se 

ao fato de que elas refletem a qualificação profissional que pode ser adquirida 

ao longo do curso; o efetivo desempenho que o egresso pode atingir no que se 

refere aos conhecimentos, comportamentos e atitudes.  

A Faculdade ESTRATEGO propõe aos seus graduandos uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício 

profissional em seu campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar 

autonomia intelectual, capacidade de aprendizagem continuada; atuar 

positivamente nas transformações da sociedade, com capacidade para 

aprendizagem autônoma, dinâmica, inovadora e flexível. 

 

O egresso, também, deverá desenvolver as seguintes competências: 

I. Conduta pautada na ética e preocupação com as questões sociais 

e ambientais;  

II. Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa;  

III. Atuação propositiva na busca de soluções para as questões 

apresentadas pela sociedade;  

IV. Capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. Capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas;  

VI. Busca constante por aprimoramento científico e técnico;  
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VII. Domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do 

conhecimento;  

VIII. Trabalho integrado e contributivo em equipes inter e 

transdisciplinares;  

IX. Atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

X. Capacidade para promover e respeitar aos Direitos Humanos; 

XI. Avaliar-se, visando o aprimoramento do autoconhecimento e das 

relações interpessoais; 

XII. Capaz de utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. 

 

 

3.1.3. Metodologia  

 

Os conteúdos são oferecidos na forma de disciplinas obrigatórias e 

eletivas/optativas, continuamente avaliadas e atualizadas em um processo de 

discussão permanente da coordenação, dos docentes e discentes do curso. 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é 

justamente o compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a 

transmissão. Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa 

parecer requer do professor que evite a utilização procedimentos metodológicos 

que fazem da ação educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam 

nas dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos 

caminhos de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que 

sejam desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do 

que foi aprendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de 

aprendizagem que sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos 

práticos em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, 
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instituir outros procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica 

com a realidade concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, 

portanto, novas alternativas e novos recursos. 

 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo serão disponibilizados 

pelos professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada 

encontro poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos 

diversos, artigos, assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de 

exercícios, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem que buscam 

favorecer a autoaprendizagem. Estes recursos favorecem a análise/estudo para 

que as aulas sejam mais produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita 

técnica, trabalho de campo, entre outras) previstas na organização curricular 

serão executadas mediante roteiro com objetivos bem definidos e apoiadas nos 

conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a 

desenvolver nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu 

perfil anteriormente mencionado, são: 

a) Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados, interpretação, 

crítica, decisão, comparação e resumo;  

b) Estudo de textos para a identificação, obtenção e organização 

interpretação, crítica, análise de dados e elaboração de resumo;  

c) Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e organização de dados, 

busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a novas situações;  

d) Solução de Problemas para a identificação, obtenção e organização de 

dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação 

e decisão;  

e) Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, interpretação, 

crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação;  
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f) Seminário para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, obtenção, organização de dados, 

comparação e aplicação de fatos a novas situações;  

g) Seleção de Filmes que utilizam técnicas para o estudo dos casos 

apresentados, análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, 

busca de suposições, decisões e resumo;  

h) Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo;  

i) Ensino com Pesquisa para a observação, interpretação, classificação, 

crítica, resumo, análise, hipóteses e busca de suposições, decisão, 

comparação e imaginação, planejamento, obtenção e organização de 

dados. 

 

3.1.4. Políticas de Flexibilização Curricular  

 

Muitas são as formas de flexibilizar os currículos. Sem a intenção de 

propor uma metodologia única, aponta-se aqui uma possibilidade, que é a 

modularização interdisciplinar. 

A modularização das disciplinas nos cursos de Graduação busca 

proporcionar maior flexibilidade e contribuir para a ampliação e a agilização no 

atendimento das necessidades da sociedade. Cursos, programas e currículos 

poderão ser permanentemente estruturados, renovados e atualizados, segundo 

as emergentes e mutáveis demandas do mundo do trabalho. Possibilitam o 

atendimento das necessidades dos estudantes na construção de seus itinerários 

individuais, que os conduzam a níveis mais elevados de competência para o 

trabalho. 

Nos cursos da Faculdade ESTRATEGO, a flexibilidade curricular se 

reflete em diferentes perspectivas, mais particularmente na eliminação da rigidez 

estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução dos pré-requisitos, 

considerando até que ponto eles constituem, de fato, e, em quais casos, um 

elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma a não 
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impedir o movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de 

execução curricular do curso.  

A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe, de perto, 

as reais demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso 

vinculados à realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado 

perfil profissional de conclusão. Por outro lado, a flexibilidade garante 

oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos 

alunos a construção de uma trajetória autônoma.  

Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos 

de Graduação, além de constituírem importantes mecanismos a introduzir a 

flexibilidade, também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em 

que permitem o  

 

reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do 

egresso, realizadas pelos alunos, para a integralização de parcela da carga 

horária do curso.  

 

São ainda propostas nesse PDI, as seguintes ações:  

a) Discussão, no âmbito da gestão acadêmica, acerca de modelos 

curriculares que favoreçam a integralização curricular; 

b) Discussão sobre mobilidade intra e intercursos (aproveitamento de 

disciplinas e crédito entre cursos, abrangendo um corpo comum – 

conteúdo e carga horária - entre as disciplinas básicas); 

c) Conforme Regimento poderá ter avanço curricular o aluno que detiver, em 

determinada área do saber, um conhecimento extraordinário que deverá 

ser comprovado por meio de documentação comprobatória e de uma 

avaliação que abrangerá todos os componentes curriculares da disciplina, 

requerida e apreciada pela Banca de Avaliação de Aproveitamento 

Extraordinário de Disciplina.  

d) Oferecimento de até 20% da arquitetura curricular na modalidade a 

distância para os cursos já reconhecidos. Essa prerrogativa pode ser 
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utilizada, desde que sejam cumpridas as exigências legais e esteja 

prevista nos Projetos Pedagógicos, acompanhada por um planejamento 

específico das atividades a distância a serem desenvolvidas na disciplina. 

e) Oferta de atividades integradoras a fim de favorecer a multi e a inter 

profissionalidade na formação, envolvendo disciplinas cujo objetivo seja o 

desenvolvimento de competências comuns a todos os profissionais em 

formação; 

f) A implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao 

desenvolvimento de ações inovadoras de ensino e aprendizagem 

conforme preconizado na visão da IES. 

g) Focar na busca por um processo pedagógico mais qualitativo, que vise 

otimizar o tempo da sala de aula com o contato professor-aluno mais 

produtivo onde o processo de aprendizagem, de fato, passe a funcionar 

de uma maneira diferente, focado mais no aluno e menos no professor. O 

diferencial deverá ser um ensino em que onde o aluno possa aprender de 

uma forma mais personalizada. Sugere-se que será interessante 

considerar a tecnologia que está ao dispor na atualidade. 

 

3.1.5. Cumprimento da Carga Horária nas Disciplinas dos Cursos 

 

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e 

Colegiado de Curso as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas 

práticas, estágios extracurriculares, TCC, e atividades complementares) e 

analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Caberá ao NDE realizar 

a constante adequação do Curso.  

As disciplinas serão executadas, observando-se o que estabelece a 

Resolução CNE/CES n. 3, de 18 de julho de 2007, e envolverá Preleções e Aulas 

Expositivas (item I do Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do 

Art. 2º), conforme texto a seguir: 
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Art. 1º A hora-aula decorre de necessidades de organização 

acadêmica das Instituições de Educação Superior. 

§ 1º Além do que determina o caput, a hora-aula está referenciada às 

questões de natureza trabalhista. 

§ 2º A definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula é 

uma atribuição das Instituições de Educação Superior, desde que feita 

sem prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas horárias totais 

dos cursos. 

Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo 

dos duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da 

duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que 

compreenderá: 

I - preleções e aulas expositivas; 

II - atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em 

grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas estarão descritas no PPC de cada 

disciplina, no seu Plano de Ensino, com informações da carga horária a ser 

trabalhada nessa atividade. Os docentes, utilizando ferramenta de TI, 

disponibilizarão para os estudantes as atividades a serem realizadas e a data de 

entrega. Nesse processo: 

a) As atividades passadas para os estudantes são acompanhadas e 

orientadas pelos docentes; 

b) Os estudantes entregam comprovantes das atividades realizadas que 

podem ser entre outras: uma lista de exercício, um relatório, uma resenha 

de texto, um trabalho escrito, etc.; 

c) As atividades valem uma determinada carga horária; 

d) As atividades serão supervisionadas. 

 

A FACULDADE ESTRATEGO trabalhará com regime acadêmico 

semestral, distribuídas em 21 semanas em 105 (cento e cinco) dias letivos. 
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3.1.6. Formas de Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e 
Execução do Trabalho Docente 

 

O Projeto Pedagógico da ESTRATEGO trabalha os diferentes momentos 

da avaliação durante o processo (resultados parciais) legitimando-os como 

produto apreendido em termos de resultado final. É importante que haja clareza 

nas propostas de avaliação dos diferentes cursos da ESTRATEGO, priorizando-

se a avaliação como: 

 

 contínua - deve acontecer ao longo de todo o processo de ensino 

e aprendizagem;  

 sistemática - deve ser um ato intencional, consciente e planejado 

como parte do processo de ensino e aprendizagem;  

 objetiva - deve ser planejada de acordo com o perfil profissional 

delineado no projeto curricular;  

 inclusiva - deve facilitar ao professor, quando detectar problemas 

e/ou dificuldades de aprendizagem; 

 cooperativa - deve ter atuação ativa de todos os participantes do 

processo ensino e aprendizagem. 

 

Portanto, a avaliação é um processo de reflexão-ação-reflexão, ao 

assumir uma vertente crítica e reflexiva da própria ação, com o objetivo de 

analisá-la e melhorá-la. 

A ESTRATEGO, na sua prática pedagógica, visando à integração do 

cidadão na sociedade com eficácia e competência, objetiva, segundo propostas 

do processo de avaliação do ensino-aprendizagem: 

 transformar o espaço da sala de aula no ambiente para observação 

de desempenho do aluno com o objetivo de reformular ação didática; 

 realçar a dimensão diagnóstica da avaliação que favorece a 

emergência gradativa da autonomia, mediante o desenvolvimento da 

consciência certificatória que estimula a responsabilidade pessoal e a 

necessidade de complementação de lacunas de aprendizagem; 
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 utilizar inúmeros procedimentos avaliatórios para compor o 

“retrato” adequado do aluno, sendo que tanto os procedimentos objetivos como 

os subjetivos deverão ser acionados no sentido de se obter a melhor 

configuração da classe e dos alunos em particular; 

 estabelecer metas conjuntas com os alunos, definindo com a 

classe a qualidade mínima esperada do estudante, a cada etapa do processo 

ensino-aprendizagem; 

 considerar a avaliação de aprendizagem como um recurso 

pedagógico útil e necessário, capaz de auxiliar cada educador e cada educando 

na busca e na construção de si mesmo e de seu melhor modo de ser na vida.  

 

Na ESTRATEGO a autoavaliação, prevista anualmente pela CPA, 

também é um importante instrumento para verificar as atividades e o nível de 

satisfação dos participantes do processo ensino e aprendizagem – docentes, 

discentes e gestão acadêmica. Através dos resultados diagnosticados, são 

propostas ações de melhorias implantadas na Faculdade e nos Cursos. 

 

3.1.7. Incorporação de Avanços Tecnológicos na Oferta Educacional 
 

A Faculdade ESTRATEGO reconhece a importância do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s no processo ensino 

aprendizagem. Como reflexo desse conhecimento, as disciplinas são 

estimuladas a oferecer atividades com o intuito de integrar o aluno à essa nova 

metodologia de ensino. A instituição manterá um departamento capacitado e 

adequado para dar suporte tanto aos professores e alunos envolvidos. A 

possibilidade de acesso as tecnologias fora do espaço escolar, também é levado 

em consideração, de modo que todas as atividades são planejadas de forma a 

proporcionais iguais condições de uso dos computadores oferecidos pela 

Faculdade. 

A Faculdade ESTRATEGO, em apoio às aulas presenciais, utilizar-se-á 

de um portal acadêmico, estruturado na plataforma MOODLE. Este portal 
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constitui-se um ambiente virtual da disciplina, no qual o aluno poderá interagir 

com o conhecimento proposto para as aulas. 

A tecnologia da web permite a comunicação e o compartilhamento do 

trabalho entre os membros seguindo um modelo colaborativo. Assim, além dos 

recursos de exposição didáticas, dos estudos práticos em sala de aula, estudos 

dirigidos e independentes, seminários entre outros procedimentos 

metodológicos que assegurem a vida acadêmica com a realidade concreta da 

sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, novas alternativas e 

novos recursos. Desta maneira, os conteúdos conceituais das unidades de 

estudo deverão ser disponibilizados pelos professores, através do portal, pelo 

menos uma semana antes dos encontros de trabalho (aula). Para cada encontro 

poderá o professor associar, via portal, links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre 

outras estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a 

autoaprendizagem. Estes recursos, disponibilizados previamente para os 

alunos, favorecem a análise\estudo prévio para que os encontros de trabalho 

(aulas) sejam mais produtivos.  

Todo material disponibilizado pelos professores/orientadores no Portal 

será mantido à disposição do aluno enquanto durar o seu vínculo com a 

Instituição, possibilitando atividades de revisão e nivelamento constantes. 

 

3.1.8. Atividades Práticas/Complementares 
 

A flexibilidade curricular permite que a Faculdade acompanhe de perto as 

reais demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso 

vinculados à realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado 

perfil profissional de conclusão. Por outro lado, a flexibilidade também oportuniza 

a integralização diferenciada dos cursos, estimulando a autonomia no 

aprendizado, inclusive adaptações às necessidades individuais ou coletivas de 

uma determinada turma. 
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Para isto, em todos os cursos sempre haverá pelo menos um componente 

curricular denominado disciplina Eletiva, onde os alunos realizarão a escolha da 

disciplina ser cursada no semestre anterior. 

Os cursos bacharéis também terão outro componente curricular 

importante para atender as demandas quanto à atualização dos conhecimentos 

profissionais, uma disciplina denominada Tópicos Integradores, são 

componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 

interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de 

aprendizagem da formação do aluno do curso específico. Sendo cumpridas 

através de módulos, com conteúdos definidos por avaliação-diagnóstica dos 

alunos, observado a regulamentação expedida pela Instituição. 

Nesse sentido, outro componente importante para o estímulo da 

flexibilidade curricular, são as Atividades Complementares, previstas para todos 

os cursos de graduação. As AC’s também proporcionam oportunidades 

diferenciadas na medida em que permitem o reconhecimento de atividades 

enriquecedoras e complementadoras do perfil do egresso realizados pelos 

alunos para integralização de parcela da carga horária do curso.  

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

Curso, em atendimento às DCN’s estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer 

o processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma formação profissional 

social e humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento para além da 

sala de aula; Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

participação em atividades de ensino e extensão; Encorajar a aquisição de 

habilidades e competências tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente 

institucional, incluindo atividades transversais, opcionais e interdisciplinares, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com a comunidade; 

Promover a flexibilização da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; 

Estimular práticas de estudos independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 
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As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir 

de seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária mínima estabelecida 

no PPC, divididas em cada semestre conforme previsão no currículo do curso, 

também divididas em atividades obrigatórias e livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos 

de Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 

científicos e/ou culturais e cursos. A integralização das Atividades 

Complementares é condição indispensável à colação de grau, deverá acontecer 

ao longo do curso e seu registro constará obrigatoriamente no Histórico Escolar 

dos alunos. As cargas horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de 

Atividades Complementares, a descrição das mesmas, bem como informações 

mais detalhadas sobre sua integralização, encontra-se devidamente descritas 

em regulamento próprio. 

 

 

3.1.9. Parâmetros para Seleção de Conteúdos e Elaboração dos 
Currículos 

 

A formação dos futuros profissionais de diferentes áreas do conhecimento 

está ancorada no contexto de transformações econômicas, sociais, políticas e 

nos novos paradigmas da educação superior. Fundamental a construção de um 

campo interdisciplinar de conhecimentos e de um espaço intersetorial de práticas 

de intercâmbio entre os diversos sujeitos dos vários campos das ciências. 

A Faculdade ESTRATEGO, orientada pela gestão democrática e por 

novos paradigmas, a seleção de conteúdos se baseia na promoção, na 

prevenção, na recuperação e na transformação social, em busca da integração 

e da participação ativa de todas as pessoas envolvidas no processo de avanços 

humanos e tecnológicos.  
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Os conteúdos que compõem a matriz curricular são selecionados em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e com as 

legislações específicas, de forma integrada, com complexidade crescente, 

previstos nos PPC’s dos cursos de graduação da ESTRATEGO, na abrangência 

das seguintes dimensões: 

 Os conteúdos relacionados à formação geral, principalmente 

aqueles relacionados aos aspectos humanistas, que se revestem de grande 

importância para a formação profissional em qualquer área do conhecimento; 

 Os conteúdos relacionados aos conhecimentos básicos: que fazem 

a interface com outras áreas do saber; 

 Os conteúdos relacionados aos conhecimentos profissionalizantes 

específicos que incluem teoria e prática e constituem a especificidade da 

formação profissional do acadêmico; 

 Os conteúdos relacionados à prática profissional, explicitados nas 

atividades do estágio supervisionado, no trabalho de conclusão de curso e nas 

atividades de extensão que os acadêmicos podem participar. 

 

 

3.1.10. Políticas/Normatização para Estágio Supervisionado e Atividades 
Práticas Profissionais 

 

Partindo do princípio de que teoria e prática devem ser articuladas, prática 

profissional, atividades complementares e de estágio permeiam todos os cursos 

bacharelados e licenciaturas previstos neste PDI, numa perspectiva de currículo 

integrado e interativo. O contexto social levanta situações que necessitam de 

intervenções teóricas e vice-versa. Essas três dimensões (prática, 

complementares e estágio) são imbricadas em um todo no PPC. Nas práticas 

profissionais, os laboratórios e a realidade social são extensões da sala de aula, 

para o tratamento das especificidades de cada curso. No caso dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, o estágio não fará parte obrigatória do currículo 

devido ao intervalo de integralização dos cursos que são de curta duração; 
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contudo, será incentivado os alunos a participarem dos estágios não 

obrigatórios. 

O estágio, desenvolvido de acordo com a legislação e segundo 

regulamento específico de cada curso, no período de desenvolvimento da 

profissionalização do aluno se dá com assistência da coordenação da instituição 

formadora e acompanhamento e orientação da Instituição, com avaliação 

formativa e processual. Nessa perspectiva, cada curso é percebido e 

desenvolvido como um todo, sem fragmentações, uníssono e coerente com o 

seu PPC que visa, sobretudo, formar o profissional na perspectiva de um egresso 

com potencial para o exercício de sua profissão.  

A ESTRATEGO firmará convênios com empresas e outras instituições 

para visitas e oferta dos estágios não obrigatórios, incluindo os estágios 

curriculares obrigatórios. A percepção é a de que a formação do estudante está 

inserida em um contexto e a prática profissional, as atividades complementares 

e o estágio devem ser coerentes com o processo social da educação superior. 

O Estágio Supervisionado compreende o conjunto de atividades 

relacionadas a dimensão prático-operativa da formação profissional, articuladora 

das determinações do exercício profissional da futura profissão. Com os 

Estágios Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional um 

conhecimento do real em espaços sócio ocupacionais onde se realizam as 

práticas profissionais da futura profissão, através da relação direta com 

situações de trabalho em unidades do mundo do trabalho. Neste processo se 

dão a construção e avaliação do desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias ao futuro exercício da profissão. É também um 

momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos aspectos do mundo 

do trabalho através de situações reais vivenciadas pelos acadêmicos nos 

espaços sócio ocupacionais onde se realizam os estágios. 

Nos diversos cursos de formação profissional o Estágio Supervisionado 

pode ser uma atividade obrigatória, conforme estabelecido nas DCN’s, sendo 

intrinsecamente articulada com as dimensões do exercício profissional e com os 

demais componentes curriculares associados as diversas disciplinas do curso. 
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Os Estágios Supervisionados serão orientados pelos professores 

indicados pelos cursos de acordo com as normas internas da ESTRATEGO e 

serão realizados no período indicado pela base curricular do curso. As ações 

efetivadas nos Estágios Supervisionados são o modo pelo qual o acadêmico 

revela sua capacidade de planejar e executar as propostas interventivas 

constituídas no decorrer do curso. Mediado pela supervisão pedagógica e 

supervisão de campo o acadêmico irá observar, diagnosticar, pesquisar e 

interagir nos espaços sócio ocupacionais onde se dão as práticas de estágio. 

Para que estes elementos e atividades sejam materializados, a unidade 

teoria/prática será uma constante no conjunto das disciplinas ministradas no 

curso. Os dados coletados em cada estágio constituem elementos empíricos a 

serem pesquisados, transformados em dados e, estes dados consequentemente 

em informações e conhecimento, com o intuito de melhorar a qualidade do 

Ensino e servir de base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme 

as definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de 

estágio do curso, tendo como horizonte a socialização das informações e 

conhecimentos construídos durante o processo de realização do estágio. 

 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

 Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, 

como parte constitutiva da formação do profissional, realizada através de 

atividades de características eminentemente práticas, desenvolvidas em um 

espaço sócio ocupacional adequado; 

 Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na 

sua totalidade; 

 Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo 

como parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa no 

projeto pedagógico do curso; 
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 Um momento privilegiado e culminante da articulação dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos 

desenvolvidos ao longo do curso. 

 

O estágio curricular é atividade de ensino e, como tal, deve ser planejado, 

executado, acompanhado e avaliado pelos professores dos referidos cursos. 

Em função da compreensão de que é uma atividade que compõe o projeto 

político pedagógico do curso, o estágio apresenta: 

 Carga horária definida pela legislação, para cada curso; 

 Inserção na grade curricular, devendo ser realizado no decorrer do 

Curso; 

 Pré-requisito para sua realização - o aluno deve estar aprovado nas 

disciplinas previstas anteriormente; 

 Plano de ensino: ementa, objetivos, conteúdos, cronograma 

(abrangendo desde planejamento com os alunos até a conclusão das atividades 

previstas, definição do período de realização da(s) atividade(s)), procedimentos 

metodológicos, avaliação (com definição do nível de exigência, formas de 

execução, formas de avaliação e apresentação do resultado final); 

 Obrigatoriedade de frequência nas atividades de sala de aula e na 

operacionalização do estágio, definidos em regulamentos próprios para cada 

curso; 

 Uma coordenação de estágio, docentes supervisores (professores 

do curso ou da área de conhecimento) que acompanham o desenvolvimento das 

atividades no local de estágio; 

 Regulamentação específica para o estágio elaborada e aprovada 

pelo Colegiado de Curso e aprovado pelo CONSU. 

 

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, ou 

campos de estágio os diversos espaços sócio ocupacionais, no mundo do 

trabalho, onde profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas 

áreas, considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. Nestes 
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espaços são realizadas atividades de: observação, análise e compreensão do 

exercício profissional ali realizado; planejamento e execução de projetos, 

programas e atividades diversas de estágio; avaliação e aprofundamento dos 

conhecimentos teórico-práticos relativos ao campo específico de atuação 

profissional; vivência efetiva de situações do exercício da profissão; avaliação, e 

sistematização das atividades práticas realizadas. 

3.1.11. Educação a Distância 
 

A seguir a organização didático-pedagógica específica para os cursos de 

graduação a distância que serão ofertados pela Faculdade ESTRATEGO. 

 

A) INGRESSO E INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O desenvolvimento dos cursos de graduação EaD na Faculdade 

ESTRATEGO está baseado em matrizes curriculares com regime acadêmico 

Modular, no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada 

Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 

4 (quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, 

independente do ano civil. 

Entende-se por Currículo um conjunto de conhecimentos ou técnicas, 

correspondentes ao programa de estudos e atividades, que se desenvolve em 

determinado número de horas, distribuídas ao longo do período letivo e conforme 

sequência definida no Projeto Pedagógico de Curso. 

O Currículo será subdividido em Componentes Curriculares, onde estes 

serão organizados na forma de Planos de Ensino e Aprendizagem, elaborado e 

aprovado pelo respectivo Colegiado de Curso em que esteja vinculado. 

O ordenamento curricular proposto para o curso seguirá as disciplinas 

ofertadas nos módulos disponíveis pela Faculdade ESTRATEGO, sendo o 

ingresso flexível em qualquer módulo do primeiro ano. O aluno fará o segundo 

ano somente depois de concluir os módulos do primeiro ano. 

A sequência de cumprimento obedece às seguintes possibilidades: 
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Opção 1: ingresso no Módulo 1 

 
 
 
Opção 2: ingresso no Módulo 2 

 
 
Opção 3: ingresso no Módulo 3 

 
 
Opção 4: ingresso no Módulo 4 

 
 
Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os 

conceitos adquiridos nas mesmas sejam complementares, dentro de cada ano 

letivo proposto no curso, proporcionando assim uma formação mais sólida. 

Os elementos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma 

atender as necessidades pedagógicas dos alunos de cursos de nível superior. 

Estes materiais não se repetem em sua abordagem, mas sim se complementam, 

integrando diversas abordagens para os tópicos desenvolvidos. 

 

B) MÓDULO LETIVO 
Semana: Cada semana letiva será composta em média por 6 dias letivos, 

aulas de segunda a sábado (menos feriados nacionais) 

Módulo: O módulo será composto de 10 semanas ou aproximadamente 

60 dias letivos (menos feriados) 

Disciplinas: Os módulos poderão ser organizados da seguinte maneira: 

a) OPÇÃO 1 = 2 disciplinas de 80h 

b) OPÇÃO 2 = 3 disciplinas (1x80h + 2x40h) 

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
6

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
7
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Projetos Experimentais (PE): Na última semana do Módulo e no dia 

previsto daquela turma, exemplo terça-feira, os alunos farão a exposição do 

trabalho. Nos demais dias da semana os alunos poderão assistir aulas da 

Semana de Conhecimentos Gerais. 

Semana de Conhecimentos Gerais: Ao final do Módulo haverá 1 

semana (6 dias) de conferências de Conhecimentos Gerais, são Estudos 

Dirigidos dentro da proposta de AC’s, cada dia será um tema e corresponde a 

5h/tema (1h30min conferência + 3h30min atividades). 

Provas: ocorrerá em um único dia da semana, já previsto na matrícula. 

Exemplo: Terça-feira. Sempre na penúltima semana do Módulo para 1ª 

Chamada. A 2ª Chamada ocorrerá na última semana, aos sábados. 

 

C) RECURSOS DIDÁTICOS NAS DISCIPLINAS 
Os elementos de construção de cada disciplina são: 

Plataforma AVA: Diversas atividades disponibilizadas e que é a linha 

condutora do processo educacional, incluí: textos complementares, casos, 

avaliações, fóruns de discussão, links para filmes e animações, materiais para 

download etc. 

Aulas: São aulas onde o professor aborda os principais tópicos da 

disciplina, expondo conceitos e desenvolvendo conteúdos. Estas aulas são 

organizadas conforme o mapa de desenvolvimento pedagógico, acontecerão de 

forma síncrona, transmitidas via plataforma de videoconferência (Internet) e 

acessadas pelo AVA da Faculdade ESTRATEGO. Posterior a aula, a gravação 

do vídeo ficará disponível no AVA para quem não pode participar on-line na hora 

da transmissão. 

Material Didático: Material online disponível no AVA no início de cada 

disciplina que aborda os principais tópicos da disciplina. 

Avaliações: Provas presenciais e atividades formativas no AVA: 

exercícios, estudos de casos, participação em fóruns, que servem de avaliação 

do progresso e aprendizagem dos alunos; além da prova presencial que ocorrerá 

nos Polos credenciados ao final do módulo. 
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D) CICLO DE APRENDIZAGEM NAS DISCIPLINAS 

Os cursos de EaD na Faculdade ESTRATEGO estão organizados em 

duas possibilidades, disciplinas de 40h ou 80h. Em relação ao processo de 

aprendizagem em uma disciplina, a mesma será organizada com os seguintes 

recursos didáticos: 

 

1. Atividades Assíncronas: 
a) Vídeo de abertura com duração de 30 min, exposição inicial do tema 

da aula. 

b) Pelo menos um conteúdo (capítulo do material didático) para cada 

tema de aula, material de referência da aula e para acompanhamento 

do vídeo e da conferência.  

c) Pelo menos dois conteúdos complementares, no formato de textos, 

vídeos ou links na Web, para cada tema de aula. 

d) Fórum de debate ou Wiki no AVA, atividade grupal, mas com 

participação individual. 

a. Disciplina 80h: Esta atividade terá o prazo de 2 semanas. 

Totalizando 4 fóruns ou Wiki no módulo para cada disciplinas 

de 80h. 

b. Disciplina 40h: Esta atividade terá o prazo de 4 semanas. 

Totalizando 2 fóruns ou Wiki no módulo para cada disciplinas 

de 40h. 

e) Uma Atividades semanal no AVA para cada tema de aula. Serão 2 

modalidades: 

a. Disciplina 80h: 4 Estudos de Casos (5 questões de múltipla 

escolha) + 4 Exercícios (10 questões de múltipla escolha). 

Serão 8 atividades no módulo para cada disciplina de 80h, 

ocorrendo alternadamente as duas modalidades, com prazo de 

1 semana para realização de cada atividade. 

b. Disciplina 40h: 2 Estudos de Casos (5 questões de múltipla 

escolha) + 2 Exercícios (10 questões de múltipla escolha). 

Serão 4 atividades no módulo para cada disciplina de 40h, 
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ocorrendo alternadamente as duas modalidades, com prazo de 

2 semanas para realização de cada atividade. 

 

2. Atividade Síncrona: 
a) Disciplina 80h: Uma aula on-line com 1 hora e 30min de duração para 

cada semana do módulo. Serão 8 aulas transmitidas via sala de 

videoconferência. 

b) Disciplina 40h: Uma aula on-line com 1 hora e 30min de duração a 

cada 2 semanas do módulo. Serão 4 aulas transmitidas via sala de 

videoconferência. 

 

E) PROJETOS EXPERIMENTAIS 

Nesse processo, alunos e professores-tutores atuam colaborativamente, 

pois são co-construtores do conhecimento, em um movimento que enfoca a 

metacognição (aprender a pensar) e acentua os processos gerais, como a 

resolução de problemas comuns às disciplinas. 

Nessa perspectiva, os passos que caracterizam os processos acadêmicos 

envolverão grupos de alunos e os levarão a atuar da seguinte maneira:  

a) discussão de um problema particular que constitua um desafio 

cognitivo e cuja solução demande pesquisa; 

b) utilização dos próprios conhecimentos e experiências dos alunos, que 

para isso contam com a orientação de professores-tutores e são 

incentivados a buscar, por si mesmos, os conhecimentos necessários 

para chegarem a uma resposta para o problema abordado; 

c) levantamento de uma série de hipóteses que podem explicar e 

resolver o problema; 

d) investigação das hipóteses apontadas; 

e) indicações de possíveis respostas e soluções e, ao final do processo, 

preparação de uma apresentação profissional com resultados. 
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Operacionalização 
As normas para a constituição dos grupos de PE são: 

a) o PE será desenvolvido obrigatoriamente em grupo de no mínimo 3 e 

no máximo 5 alunos participantes; 

b) os grupos serão formados conforme cronograma estabelecido no 

comunicado do PE e registrados no AVA; 

c) o professor do PE deverá auxiliar no processo de constituição dos 

grupos para garantir que todos os alunos sejam alocados; 

d) cada grupo terá um professor-tutor que acompanhará todo o 

desenvolvimento do projeto PE. 

 

O processo avaliativo do PE envolverá as seguintes etapas: 

1 – Avaliação Processual (Avaliação Formativa) 

2 – Trabalho Escrito 

3 – Apresentação 

 

A carga horária do PE em um módulo corresponderá a 40h, sendo 

realizadas durante as 10 semanas letivas do módulo. 

 

F) PLANEJAMENTO DIDÁTICO 

A elaboração do material didático inicia com a construção do 

componente curricular com base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico 

é formado por 2 elementos importantes no planejamento didático, são eles: 

 

a) Plano de Ensino e Aprendizagem 
O Plano de Ensino e Aprendizagem segue o modelo institucional devendo 

conter os seguintes campos: 

1. ementa; 

2. competências; 

3. temas de estudo; 

4. referências básicas; 

5. referências complementares. 
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b) Mapa de Planejamento de Aprendizagem 
O mapa de planejamento, configura-se em um recurso projetivo das 

atividades realizadas durante o módulo em um componente curricular específico. 

Fundamentado no Plano de Ensino e Aprendizagem, delimita e organiza o 

planejamento do componente curricular, também conhecido como plano de aula 

nas disciplinas presenciais. 

O mapa está organizado por unidades na relação: atividade e tempo de 

execução, dentro de uma estimativa de apropriação do conhecimento pelo aluno 

no ambiente de aprendizagem. 

 

O Mapa possibilitará:  

a) Controle de produção. 

b) Controle de tutoria: consegue-se visualizar quando existe a interação 

do tutor e o tempo necessário para esta intervenção ou interação. 

Assim pode-se adequar a carga horária de trabalho de cada tutor em 

relação as atividades mediadas e a relação de quantidade de alunos 

com a complexidade das atividades e o número de tutores de suporte. 

c) Controle de execução. 

d) Planilha de gestão onde será possível fornecer dados para as áreas 

financeira e acadêmica - custos e prazos. 

 

G) MECANISMOS DE FAMILIARIZAÇÃO COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
(EAD) 
 

Ao iniciar um curso na modalidade em Educação a Distância (EaD) é 

fundamental o conhecimento sobre a tecnologia e a metodologia que faz com 

que tudo isso possa ser executado, portanto a Faculdade ESTRATEGO 

oferecerá como  

 

Atividade Complementar, como primeiro contato dos discentes, uma atividade 

expondo os mecanismos de familiarização com a educação a distância. Os 

objetivos da atividade são: 



 
 

 57 

a) Conceituar EaD; 

b) Apresentar a história da EaD, com foco nos principais marcos no 

contexto brasileiro; 

c) Contextualizar a EaD da Faculdade ESTRATEGO com as suas 

definições e características; 

d) Apresentar as principais vantagens da Educação a Distância; 

e) Compreender a importância do trabalho em rede nessa 

modalidade; 

f) Expor as atividades e modelo de avaliação da Faculdade 

ESTRATEGO para os cursos EaD; 

g) Apresentar os canais de comunicação e interação discente, 

docente e tutores, disponibilizados nos cursos EaD. 

 

 

3.2. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
INSTITUIÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PDI  

 

 

 

3.2.1. Programação de Abertura de Cursos de Graduação - PRESENCIAL 
 

NOME DO CURSO MODALIDADE 
VAGAS 

ANUAIS 
TURNO 

CARGA 

HORÁRIA 

ANO DE 

ABERTURA 

Gestão de Recursos Humanos Tecnólogo 60 M 1.880 h 2019 

Gestão Financeira Tecnólogo 60 M 1.880 h 2019 

Administração Bacharel 60 M 3.000 h 2020 

Pedagogia Licenciatura 60 M 3.200 h 2020 

Direito Bacharel 60 M 3.700 h 2021 
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3.2.2. Programação de Abertura de Cursos de Pós-Graduação (Lato 
Sensu) - PRESENCIAL 
 

NOME DO CURSO 
VAGAS 
ANUAIS 

CARGA 
HORÁRIA 

ANO DE 
ABERTURA 

MBA em Gestão Financeira, Auditoria e 
Controladoria 

30 360 h 2018 

MBA em Gestão Empresarial 30 360 h 2018 

MBA em Marketing, Propaganda e Publicidade 30 360 h 2018 

MBA em Logística e Produção 30 360 h 2018 

MBA em Gestão de Pessoas 30 360 h 2018 

MBA em Coaching e Gestão Estratégica de Pessoas 70 360 h 2018 

Gestão Educacional e Projetos 70 360 h 2018 

Pedagogia Empresarial e Dinâmicas de Grupo 70 360 h 2018 

Psicopedagogia 70 360 h 2018 

Educação Especial, Inclusiva e Libras 70 360 h 2018 

Docência do Ensino Básico e Superior 70 360 h 2018 

Gestão Empresarial e Negócios 70 360 h 2018 

Gestão de Projetos 70 360 h 2018 

Comunicação e Marketing Digital 70 360 h 2018 

Gestão Estratégica de Pessoas 70 360 h 2018 

Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria 70 360 h 2018 

Gestão e Logística e Engenharia da Produção 70 360 h 2018 

Contabilidade, Gestão Tributária e Auditoria 70 360 h 2018 

Gestão Hospitalar e Auditoria em Serviço de Saúde 70 360 h 2018 

Serviço Social e saúde Coletiva 70 360 h 2018 

Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais 70 360 h 2018 

 

3.2.3. Programação de Abertura de Cursos de Graduação - EaD 
 

NOME DO CURSO MODALIDADE 
VAGAS 

ANUAIS 
TURNO 

CARGA 

HORÁRIA 

ANO DE 

ABERTURA 

Gestão de Recursos Humanos Tecnólogo 300 EaD 1.880 h 2019 

Pedagogia Licenciatura 300 EaD 3.200 h 2020 

Gestão Financeira Tecnólogo 300 EaD 1.880 h 2019 

Administração Bacharel 300 EaD 3.000 h 2020 

Ciências Contábeis Bacharel 300 EaD 3.000 h 2021 

Processos Gerenciais Tecnólogo 300 EaD 3.700 h 2021 
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3.2.4. Programação de Abertura de Cursos de Pós-Graduação (Lato 
Sensu) - EaD 
 

NOME DO CURSO 
VAGAS 
ANUAIS 

CARGA 
HORÁRIA 

ANO DE 
ABERTURA 

MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria 100 360 h 2020 

MBA em Gestão Empresarial 100 360 h 2020 

MBA em Marketing, Propaganda e Publicidade 100 360 h 2020 

MBA em Logística e Produção 100 360 h 2020 

MBA em Gestão de Pessoas 100 360 h 2020 

Gestão Educacional e Projetos 200 360 h 2018 

Pedagogia Empresarial e Dinâmicas de Grupo 200 360 h 2018 

Psicopedagogia 200 360 h 2018 

Educação Especial, Inclusiva e Libras 200 360 h 2018 

Docência do Ensino Básico e Superior 200 360 h 2018 

Gestão Empresarial e Negócios 200 360 h 2018 

Gestão de Projetos 200 360 h 2018 

Comunicação e Marketing Digital 200 360 h 2018 

Gestão Estratégica de Pessoas 200 360 h 2018 

Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria 200 360 h 2018 

Gestão e Logística e Engenharia da Produção 200 360 h 2018 

Contabilidade, Gestão Tributária e Auditoria 200 360 h 2018 

Gestão Hospitalar e Auditoria em Serviço de Saúde 200 360 h 2018 

Serviço Social e saúde Coletiva 200 360 h 2018 

Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais 200 360 h 2018 

 

3.2.5. Estudo para implantação de Polos EaD 
 

De acordo com o Plano de Ação detalhado neste PDI, a Faculdade 

ESTRATEGO em relação à implantação de Polos EaD planeja o seguinte: 

 
2019: - Desenvolver estudo mercadológico para expansão de Polos EaD 

na região Norte do Brasil, atuação com Pós-graduação Lato Sensu EaD e 

Graduação EaD. 

2020: - Abertura de Polos EaD na região Norte do Brasil, atuação com Pós-

graduação Lato Sensu EaD, Graduação EaD e Extensão EaD. 
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Ou seja, inicialmente a Faculdade ESTRATEGO não pretende implantar 

Polos EaD, pois o objetivo é flexibilizar a oferta de cursos ofertados na Sede em 

Belém, uma das principais cidades da região Norte do Brasil. As ações iniciais 

na Sede estão sendo planejadas para qualificar a equipe interna (docentes, 

tutores e técnicos-administrativos), também servirá para melhorias no modelo 

acadêmico implantado em escala menor. Para final de 2019 a Faculdade 

Estratego está conduzindo um estudo mercadológico detalhado quanto as 

oportunidades de abertura de Polos EAD, somente depois disso, em 2020, a 

Faculdade pretende realizar uma expansão na região Norte do Brasil, 

principalmente no estado do Pará. 

 

 

3.3. METAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 

DESTE PDI 

 

O planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um 

conjunto de providências a serem tomadas para a situação em que o futuro tende 

a ser diferente do passado, onde se tem condições de agir sobre as variáveis e 

fatores, de modo que possa exercer alguma influência sobre as incertezas 

relacionadas ao processo decisório e melhorar a probabilidade de alcance das 

metas e objetivos institucionais. 

Após a consolidação da análise do ambiente e o diagnóstico externo, 

reformulou-se os objetivos institucionais e os respectivos indicadores e metas. 

Com base nesses objetivos, iniciou-se o desenvolvimento e formulação da 

estratégia da ESTRATEGO, por meio da utilização da metodologia de Balanced 

Scorecard (BSC), proposta pelos autores Kaplan e Norton (2004). Para alcançar 

os objetivos e metas estabelecidas para o longo prazo, estabeleceu-se projetos 

estratégicos que se caracterizam em um rol de ações, cronograma, responsáveis 

e recursos financeiros para operacionalizar a execução. Também será 
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necessária a revisão anual para que haja consistência entre o que é planejado a 

curto e a longo prazo. 

 

As Diretrizes Institucionais que orientam o planejamento estratégico são: 

1. Buscar fontes alternativas de recursos financeiros e tecnológicos 

para viabilizar a expansão, modernização e manutenção da 

Instituição. 

2. Desenvolver nos cursos ofertados atividades teórico-práticas 

mediadas pelo emprego de tecnologias modernas. 

3. Incentivar os processos acadêmicos que estejam focados na 

valorização da autonomia discente. 

4. Articular o ensino e a extensão, em diferentes níveis, produzindo o 

conhecimento para contribuir com as mudanças sociais 

responsáveis pela melhoria da qualidade de vida. 

5. Avaliar sistemática e criticamente seus processos de ensino-

aprendizagem, proporcionando o estímulo à incorporação de novas 

práticas pedagógicas. 

6. Valorizar os profissionais da Instituição, estabelecendo um plano 

de carreira que estimule a qualificação e o desempenho. 

7. Viabilizar a gestão participativa, garantindo a representatividade da 

comunidade acadêmica nas decisões institucionais. 

8. Estimular a Avaliação Institucional com a função de subsidiar a 

qualidade e o desenvolvimento das ações político-acadêmicas e 

administrativas pertinentes à missão institucional. 

9. Buscar parcerias com órgãos públicos, organizações não-

governamentais e iniciativa privada, objetivando o 

desenvolvimento de projetos de alcance social, cultural e produtivo. 

10. Viabilizar o intercâmbio cultural, científico, artístico e técnico com 

instituições nacionais e estrangeiras. 

11. Garantir a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação lato 

sensu. 
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12. Fortalecer as atividades de extensão ampliando e consolidando os 

laços entre a Faculdade e sociedade. 

13. Garantir o crescimento sustentável da instituição com excelência 

em gestão. 

14. Ampliar as políticas de acesso e permanência do corpo discente e 

de acompanhamento de egressos. 

 

A metodologia adotada foi embasada nas diretrizes estabelecidas e na 

metodologia Balanced Scorecard (BSC). 

 

A seguir relacionamos as principais metas específicas previsto para 

Faculdade ESTRATEGO: 

 

 

2017: 

- Credenciamento para modalidade presencial da Faculdade 

ESTRATEGO. 

- Aprovar todos as normativas internas – resoluções, portarias e 

instruções normativas – para atuação na modalidade presencial. 

- Autorização dos cursos de graduação presencial: Gestão de Recursos 

Humanos e Gestão Financeira. 

- Implantar infraestrutura para iniciar os trabalhos da Faculdade: 

infraestrutura de informática, biblioteca e secretaria. 

- Realizar capacitações internas dos docentes e técnicos-administrativos 

para trabalhar na Faculdade – modalidade Presencial. 

- Implantar a CPA e a Comissão do PDI. 

 

2018: 

- Implantar cursos de Lato Sensu – Presencial. 

- Solicitar o Credenciamento EaD para a Faculdade. 
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- Solicitar a autorização do curso de graduação EaD: Gestão de 

Recursos Humanos. 

- Realizar capacitações internas dos docentes, tutores e técnicos-

administrativos para trabalhar na Faculdade – modalidade EaD. 

- Organizar e aprovar normativas internas – resoluções, portarias e 

instruções normativas – específicas para o EaD. 

- Implantar infraestrutura para iniciar os trabalhos da Faculdade na 

modalidade EaD: infraestrutura de informática, apoio à Estratego Virtual, 

estúdios, biblioteca e secretaria. 

- Organizar a CPA e a Comissão do PDI para atuação no EaD, além do 

Presencial. 

- Implementar o Programa de Acompanhamento dos Egressos nos 

cursos de pós-graduação lato sensu – Presencial. 

 

2019: 

- Iniciar as atividades pedagógicas na Graduação Presencial e em EaD. 

- Desenvolver estudo mercadológico para expansão de Polos EaD na 

região Norte do Brasil, atuação com Pós-graduação Lato Sensu EaD e 

Graduação EaD. 

- Implantar cursos de Extensão – EaD. 

- Inserir os cursos de graduação e pós-graduação no Programa de 

Avaliação Institucional da ESTRATEGO. 

- Desenvolver atividades de nivelamento para atender os cursos de 

graduação presencial. 

 

2020: 

- Implantar núcleo de extensão voltado para projetos sociais na 

comunidade de abrangência da Faculdade. 

- Estimular a produção discentes e docentes através dos cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu – modalidade Presencial. 
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- Criar convênios institucionais da ESTRATEGO com empresas da Zona 

Industrial de Belém/PA que promovam a Educação Corporativa Continuada 

através das atividades EaD. 

- Abertura de Polos EaD na região Norte do Brasil, atuação com Pós-

graduação Lato Sensu EaD, Graduação EaD e Extensão EaD. 

- Solicitar a autorização dos cursos de graduação EaD: Gestão 

Financeira, Administração e Pedagogia. 

- Solicitar a autorização dos cursos de graduação Presencial: Pedagogia 

e Administração. 

- Iniciar as atividades pedagógicas na Graduação e Pós-Graduação 

EaD. 

- Desenvolver atividades de nivelamento em EaD para atender os cursos 

de graduação. 

- Implantar cursos de Lato Sensu – EaD. 

- Desenvolver estratégias de ampliação do núcleo de apoio 

psicopedagógico aos discentes na Sede. 

 

 

2021: 

- Estimular a produção discentes, tutores e docentes através dos cursos 

de graduação e pós-graduação lato sensu – modalidade EaD. 

- Implementar o Programa de Acompanhamento dos Egressos nos 

cursos de pós-graduação lato sensu – EaD e Presencial. 

- Solicitar a autorização dos cursos de graduação EaD: Processos 

Gerenciais e Ciências Contábeis. 

- Solicitar a autorização do curso graduação presencial: Direito. 

- Iniciar as atividades dos cursos de graduação Presencial: Pedagogia e 

Administração. 

- Iniciar as atividades pedagógicas na Graduação EaD: Gestão 

Financeira, Administração e Pedagogia. 
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2022: 

- Implementar o Programa de Acompanhamento dos Egressos nos 

cursos de graduação – Presencial e EaD. 

- Expandir convênios institucionais da ESTRATEGO com outras IES que 

promovam o intercâmbio de docentes e discentes por meio de atividades EaD. 

- Iniciar as atividades pedagógicas na Graduação EaD: Processos 

Gerenciais e Ciências Contábeis. 

- Iniciar as atividades dos cursos de graduação Presencial: Direito. 

 

4. CORPO DOCENTE 

 

4.1. REQUISITOS DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO 
CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da Faculdade é constituído por profissionais com 

titulação de Especialistas, Mestres e Doutores, formados e qualificados em 

Instituições de Educação Superior reconhecidas por sua produção acadêmicas. 

Também dispomos de professores que atuam no mundo do trabalho, 

possibilitando a integração teoria-prática com a realidade do mercado. 

Eventualmente e por tempo determinado, a Faculdade poderá dispor de 

professores visitantes ou temporários. 

A idoneidade profissional, experiência profissional, a capacidade didática, 

a ética, a integridade moral e boa conduta pública e privada são condições 

fundamentais para o ingresso e permanência no corpo docente da Faculdade. 

Em relação a Educação a Distância, os docentes do Curso apresentam 

formação e experiência adequadas para as disciplinas que ministram, maioria 

dos docentes possui experiência no magistério superior e em Educação a 

Distância (EaD), os docentes que não tem experiência didática apresentam um 

currículo fundamentado em cursos de pós-graduação (stricto sensu) e/ou 

experiência profissional. 
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Os quadro docente é formado por professores envolvidos na produção de 

conteúdo e responsáveis pelos componentes curriculares, auxiliados pelos 

tutores de aprendizagem, com algumas atribuições específicas da modalidade 

EaD como: 

I - acompanhar e orientar os Tutores de Aprendizagem e Tutores de Apoio 

Técnico relacionados ao seu componente curricular na aplicação de 

determinados conteúdos específicos; 

II - promover o desenvolvimento da disciplina sob sua responsabilidade, 

cumprindo o previsto no seu do programa de aprendizagem e de acordo com a 

metodologia proposta no PPC; 

III - auxiliar na estrutura pedagógica no AVA e agregar conteúdos, 

exemplos, exercícios, materiais complementares etc. na plataforma via Núcleo 

de Educação a Distância; 

IV - responder ao Coordenador de Curso, auxiliando-o no cumprimento do 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC); 

V - elaborar e atualizar o Programa de Aprendizagem da disciplina; 

VI - elaborar as avaliações de aprendizagem conforme a metodologia 

prevista no PPC e ser responsável pela correção das mesmas, sendo auxiliado 

nesta tarefa pelos Tutores de Aprendizagem (correção) e Tutores de Apoio 

Técnico (aplicação); 

VII - ministrar aulas presenciais e em EAD (conferências síncronas) 

conforme o horário de aulas do curso; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais professores e 

tutores de aprendizagem; 

IX - discutir em conjunto com a Coordenação de Curso EaD e área de 

Design Educacional a melhor abordagem do conteúdo desenvolvido para a 

modalidade EaD. 

 

4.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES 
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A Faculdade ESTRATEGO valoriza a experiência docente, somos 

sabedores que a construção do saber está relacionada à prática profissional. A 

experiência acadêmica e não acadêmica é um dos critérios considerados na 

seleção docentes, há exigência da titulação mínima de especialista para toda 

nova contratação. 

Quando da existência de vagas para o quadro do magistério, a instituição 

sistematizou os processos de seleção, admissão e promoção de docentes 

mediante a abertura de edital interno ou externo, divulgados no site da 

Faculdade, observando sempre os critérios de titulação acadêmica, 

conhecimento didático e experiência profissional. 

O candidato apresenta seu currículo no modelo da plataforma Lattes, com 

as devidas comprovações, passa por uma banca composta pelo coordenador do 

curso e no mínimo três docentes, onde o candidato ministra uma aula em sua 

área de conteúdo para verificação de didática e respondem às questões 

levantadas pela banca composta de professores titulados na área sob a 

coordenação do coordenador do curso onde há existência de vaga. 

 

4.3. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DO CORPO 
DOCENTE 

 

A Faculdade considera a qualificação do pessoal docente alicerce 

imprescindível da qualidade de ensino. Portanto, a definição da política de 

qualidade da Instituição como prestadora de serviços de educação superior 

passa necessária e prioritariamente pela qualificação de seu corpo docente. 

Foi instituído o Plano Institucional de Capacitação Docente, de caráter 

permanente, que estabelece um calendário anual de programas de qualificação 

até chegar a uma relação professor/qualificação considerada ótima. 

As ações para a qualificação dos profissionais do ensino basear-se-ão 

em: 
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a)      Bolsas de estudos, integrais ou parciais, para à realização de 

cursos de graduação e pós-graduação, na Estratego ou em outras IES 

parceiras; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo 

de atualização dos professores; 

c) Incentivo a participação em eventos científicos, técnicos ou 

culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 

e) Desenvolvimento de competências sobre as acessibilidades 

pedagógica, atitudinal e nas comunicações, incluindo libras e digital. 

 

O Plano de Carreira dos Docentes foi aprovado pela Mantenedora, em 

primeira instância, e registrado no Ministério do Trabalho para homologação. 

O corpo docente será formado por todos os professores que exercerem, 

na ESTRATEGO, atividades de ensino e extensão, contratados pela 

Mantenedora nos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e em 

regime de trabalho parcial e integral, do Plano de Carreira Docente, dos acordos 

ou convenções coletivas de trabalho na base territorial. 

O Plano de Carreira Docente regulamenta os seus objetivos, a 

classificação e fixação dos cargos, o ingresso e critérios de promoção, a 

acumulação de cargos, o afastamento e a substituição, o regime de trabalho e 

remuneração, as competências, os direitos e vantagens, os deveres e a dispensa 

dos professores, além da Comissão de Avaliação Docente - CAD. 

A carreira do pessoal docente na ESTRATEGO é constituída pelas 

seguintes categorias: Professor Titular; Professor Adjunto; Professor Assistente; 

Tutor. 

Cada categoria docente será constituída por três classes e cada classe 

conterá cinco níveis. 

O Conselho Superior (CONSU) disporá sobre as normas regulamentares 

relativas aos Professores Visitantes e Temporários. 
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4.4. REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 
EVENTUAL DE PROFESSORES 

 

O corpo docente constitui fator decisivo na qualidade das ações 

acadêmicas da Faculdade, no compromisso com o desenvolvimento das 

atividades que são realizadas no âmbito de cada curso e programas 

institucionais. 

Constituem-se como atribuições do corpo docente da Faculdade 

ESTRATEGO: 

 Exercer com excelência as atividades de ensino e extensão; 

 Dedicar-se à produção do conhecimento e à inovação tecnológica, 

publicar a produção científica e registrá-la adequadamente; 

 Dedicar-se à melhoria dos processos pedagógicos e 

metodológicos de ensino-aprendizagem e das propostas curriculares; 

 Exercer funções de gestão acadêmica de direção, coordenações 

ou integrar comissões com representatividade docente da Faculdade, conforme 

definidos nos regulamentos e nas portarias da Faculdade; 

 Elaborar os conteúdos pedagógicos e metodológicos para 

Educação a Distância (EaD), quando for contratado para estas funções; 

 Elaborar e atualizar ementas, programas e bibliografias das 

disciplinas da sua área de conhecimento, bem como estudar e propor melhorias 

curriculares nas matrizes dos cursos 

 Propiciar a troca de experiências e conhecimentos acerca da 

prática profissional de modo que estas sejam compatíveis com a área de 

formação do aluno 

 Participar das reuniões pedagógicas do curso e da Instituição; 

 Realizar as chamadas e registrar as frequências dos alunos nas 

disciplinas sob sua responsabilidade 

 Conhecer o projeto pedagógico dos cursos (PPC) os quais 

desenvolve suas atividades acadêmicas; 
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 Conhecer o PDI, PPI, Regimento, Políticas internas e as 

normatizações da Faculdade. 

 

A Mantenedora, mediante proposta da ESTRATEGO, fixa o número de 

cargos do magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I. Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 (quarenta) 

horas semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo 

menos 50% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

II. Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 (doze) horas 

ou mais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% 

do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, 

planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

III. Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição exclusivamente 

para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada 

ou que não se enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

A admissão efetiva ao quadro docente da Faculdade é realizada somente 

quando o docente ministrar carga horária igual ou superior a 08 (oito) horas-aula 

semanais. 

A Faculdade, eventualmente e por tempo estritamente determinado 

poderá dispor do concurso de Professor Visitante conforme dispõe o Plano de 

Carreira Docente, é o docente admitido temporariamente, na forma da legislação 

trabalhista, por iniciativa e conveniência da instituição para atuar em programas 

especiais de ensino ou extensão.  

O Professor Temporário é o docente admitido para suprir falta temporária 

de docente integrante da carreira de magistério por motivo de tratamento de 

saúde, licença gestante, licença especial ou de interesse particular, não 

renumerado, ou ainda de qualificação profissional. 
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A substituição definitiva dos professores do quadro docente está sujeita a 

abertura de processo seletivo para contratação de novos docentes para a 

instituição. 

4.5. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 

 

De acordo com a projeção dos cursos da Faculdade ESTRATEGO para o 

intervalo deste PDI, o Corpo Docente necessário para realização das atividades 

acadêmicas encontra-se a seguir: 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE 
 

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 

Docentes 3 6 12 20 25 

 

5. CORPO DE TUTORES 

 

5.1. REQUISITOS DE TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO 
CORPO DE TUTORES 

 

O corpo de Tutores de Aprendizagem da Faculdade é constituído por 

profissionais com titulação de Especialistas e Mestres, também atuam no mundo 

do trabalho, possibilitando a integração teoria-prática com a realidade do 

mercado. 

A idoneidade profissional, experiência profissional, a capacidade didática, 

a ética, a integridade moral e boa conduta pública e privada são condições 

fundamentais para o ingresso e permanência no corpo de tutores de 

aprendizagem da Faculdade. 

Os Tutores de Aprendizagem dos cursos apresentam formação e 

experiência adequadas para as disciplinas em que atuam na mediação. A 

maioria dos Tutores possuem experiência em tutoria ou docência no magistério 

superior e em Educação a Distância (EaD). 
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Os Tutores de Aprendizagem são agentes fundamentais no processo de 

interatividade e apoio pedagógico, com formação compatível com os conteúdos 

dos componentes curriculares, exercendo a função de mediadores no processo 

de ensino e aprendizagem, organizados em uma equipe de tutores da área 

específica do Curso, para atuação a distância tendo como competências o 

acompanhamento pedagógico dos alunos, auxiliando-os no desenvolvimento 

das atividades propostas pelos professores no AVA com as seguintes atribuições 

específicas: 

I - manter contato com os professores responsáveis pelas disciplinas e 

com os alunos visando a melhor abordagem do conteúdo e a comunicação 

eficaz; 

II - acompanhar os alunos, tomando ações pró-ativas com os alunos que 

se encontram fora da curva de aprendizagem; 

III - apoiar as ações didáticas de planejamento, acompanhamento e 

avaliação dos alunos; 

IV - apoiar os alunos em suas necessidades, relacionadas ao conteúdo, 

acesso ao ambiente, organização e técnicas de estudo; 

 

V - auxiliar o ensino através da plataforma AVA e na aplicação da 

metodologia EaD; 

VI - orientar grupos de alunos em atividades grupais previstas nas 

disciplinas; 

VII - auxiliar os professores na correção das atividades de uma 

determinada disciplina; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais tutores e com o 

professor responsável pela disciplina. 
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5.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DO CORPO 
DE TUTORES 

 

A Faculdade considera a qualificação do pessoal Tutores de 

Aprendizagem alicerce imprescindível da qualidade de ensino. Portanto, a 

definição da política de qualidade da Instituição como prestadora de serviços de 

educação superior passa necessária e prioritariamente pela qualificação de seu 

corpo de Tutores de Aprendizagem. 

Foi instituído o Plano Institucional de Capacitação de Tutores de 

Aprendizagem, de caráter permanente, que estabelece um calendário anual de 

programas de qualificação até chegar a uma relação professor/qualificação 

considerada ótima. 

As ações para a qualificação dos profissionais Tutores de Aprendizagem 

basear-se-ão em: 

a)  Bolsas de estudos, integrais ou parciais, para à realização de cursos 

de graduação e pós-graduação, na Estratego ou em outras IES 

parceiras; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo de 

atualização dos tutores; 

c) Incentivo a participação em eventos científicos, técnicos ou culturais, 

em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 

e) Desenvolvimento de competências sobre as acessibilidades 

pedagógica, atitudinal e nas comunicações, incluindo libras e digital. 

O Plano de Carreira dos Tutores de Aprendizagem é o mesmo dos 

Docentes e foi aprovado pela Mantenedora, em primeira instância, e registrado 

no Ministério do Trabalho para homologação. 

O corpo de Tutores de Aprendizagem será formado por professores que 

exercerem as atividades na graduação presencial e EaD ou profissionais 

contratados exclusivamente para atuação na tutoria de aprendizagem, na 

Faculdade ESTRATEGO, contratados pela Mantenedora nos termos da 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e em regime integral e parcial, do 
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Plano de Carreira Docente e Tutores, dos acordos ou convenções coletivas de 

trabalho na base territorial. 

 

5.3. REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 
EVENTUAL DE TUTORES 

 

O corpo de Tutores de Aprendizagem constitui fator decisivo na qualidade 

das ações acadêmicas da Faculdade, no compromisso com o desenvolvimento 

das atividades que são realizadas no âmbito de cada curso e programas 

institucionais. 

Constituem-se como atribuições do corpo de Tutores de Aprendizagem 

da Faculdade ESTRATEGO: 

I - manter contato com os professores responsáveis pelas disciplinas e 

com os alunos visando a melhor abordagem do conteúdo e a comunicação 

eficaz; 

II - acompanhar os alunos, tomando ações pró-ativas com os alunos que 

se encontram fora da curva de aprendizagem; 

III - apoiar as ações didáticas de planejamento, acompanhamento e 

avaliação dos alunos; 

IV - apoiar os alunos em suas necessidades, relacionadas ao conteúdo, 

acesso ao ambiente, organização e técnicas de estudo; 

V - auxiliar o ensino através da plataforma AVA e na aplicação da 

metodologia EaD; 

VI - orientar grupos de alunos em atividades grupais previstas nas 

disciplinas; 

VII - auxiliar os professores na correção das atividades de uma 

determinada disciplina; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais tutores e com o 

professor responsável pela disciplina; 
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A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade ESTRATEGO, fixa o 

número de cargos do magistério superior (Docentes e Tutores de 

Aprendizagem), conforme os seguintes regimes de trabalho disponibilizados 

para os Tutores: 

I. Regime de Tempo Integral (TI): Tutores contratados com 44 

(quarenta e quatro) horas semanais de trabalho; 

II. Regime de Tempo Parcial (TP): Tutores contratados com 20 (vinte) 

horas semanais de trabalho. 

III. Regime Horista (H): Tutores contratados com 10 (dez) horas 

semanais de trabalho. 

 

A substituição definitiva dos Tutores de Aprendizagem está sujeita a 

abertura de processo seletivo para contratação de novos docentes para a 

instituição. 

  

5.4. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DE TUTORES 

 

A projeção da expansão do Corpo de Tutores de Aprendizagem proposta 

neste PDI obedecerá às necessidades institucionais verificadas com o 

crescimento na oferta de cursos e expansão do número de alunos matriculados. 

A seguir o cronograma de expansão. 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DE TUTORES DE 

APRENDIZAGEM 

 

Cargo 2018 2019 2020 2021 2022 

Tutores de Aprendizagem 1 2 4 8 16 

 

 

5.5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS TUTORES 
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A Faculdade ESTRATEGO valoriza a experiência dos Tutores de 

Aprendizagem, somos sabedores que a construção do saber está relacionada à 

prática profissional. A experiência acadêmica e não acadêmica é um dos critérios 

considerados na seleção Tutores de Aprendizagem, há exigência da titulação 

mínima de especialista para toda nova contratação, além de ser portador de 

diploma de graduação correspondente à área que irá atuar como tutor. 

Ter experiência ou encontrar-se em capacitação para desenvolvimento 

das atividades em EAD para execução como Tutor de Aprendizagem. 

Quando da existência de vagas para o quadro de Tutores de 

Aprendizagem, a instituição sistematizou os processos de seleção, admissão e 

promoção de Tutores mediante a abertura de edital interno ou externo, 

divulgados no site da Faculdade, observando sempre os critérios de titulação 

acadêmica, conhecimento didático e experiência profissional. 

O candidato apresenta seu currículo no modelo da plataforma Lattes, com 

as devidas comprovações, passa por uma entrevista composta pelo coordenador 

do curso e o coordenador do Núcleo de Educação a Distância para verificação 

dos conhecimentos e habilidades necessárias para exercício da Tutoria de 

Aprendizagem na plataforma EaD. 

6. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Das funções do pessoal Técnico e Administrativo tem por finalidade dar 

suporte às atividades da Faculdade. 

Por Cargos Técnicos, entendem-se aqueles que requerem para seu 

desempenho o domínio de técnicas específicas. Já os Cargos Administrativos e 

de Serviços compreendem, em sua maioria, aquelas funções de rotina 

necessárias ao gerenciamento da Faculdade, sendo fundamental que os 

candidatos a qualquer cargo conheçam a proposta educacional da Instituição. 

O ingresso do Corpo Técnico-administrativo da Faculdade é constituído 

de pessoal contratado de acordo com as normas da legislação trabalhista em 

vigor e com a Mantenedora, colocado à disposição da Faculdade para prestar 
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serviços não docentes. Ocorre através de processo seletivo, interno ou externo, 

composto de análise de titulação, aderência a função e entrevista. Todo 

processo é desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos e acompanhado pelo 

responsável pelo setor solicitante. 

A qualificação do Corpo Técnico-administrativo será uma ação contínua 

da Faculdade. O Plano Institucional de Capacitação do Corpo Técnico-

Administrativo tem por objetivo o aprimoramento profissional dos funcionários 

não docentes de modo a promover a melhoria da qualidade das funções de apoio 

técnico, administrativo e operacional. 

Entende-se por aprimoramento profissional a conclusão de cursos de 

atualização, treinamento, aperfeiçoamento, graduação e ou pós-graduação lato 

sensu na área de atuação do funcionário. 

 

A Faculdade – ESTRATEGO disponibilizará aos seus funcionários os 

seguintes incentivos: 

 Oferta de cursos de atualização e treinamento profissional; 

 Bolsas de estudo integrais ou parciais para participar de cursos de 

aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação desenvolvidos pela Faculdade 

ESTRATEGO ou em outras instituições parceiras quando for necessário e de 

interesse da Instituição. 

 Incentivo a participação em eventos científicos, técnicos ou culturais, em 

cursos de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Os programas de qualificação serão previamente aprovados pelo Diretor 

Geral, sendo observadas as demandas dos diferentes setores da Faculdade e 

busca pela qualidade e eficiência no exercício de funções e atendimento aos 

seus clientes. 

A competência para indicação do número de vagas do Corpo Técnico-

administrativo será do Diretor Geral, sendo feita após o encerramento de cada 

semestre letivo, e encaminhado para análise e aprovação pela Mantenedora. O 

processo de recrutamento e seleção fica a cargo do Setor de Recursos Humanos 
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da Faculdade. A competência para aprovação das vagas e contratação do Corpo 

Técnico-administrativo será sempre da Mantenedora, visto que o aumento ou 

redução de funcionários implica diretamente nas receitas e despesas da 

Faculdade. 

 

6.1. TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA O EaD 

 

No caso específico para atuação no EaD, a estrutura organizacional 

prevista contempla vários cargos vinculados ao Núcleo de Educação a Distância 

da Faculdade ESTRATEGO. 

O Núcleo de Educação a Distância, é o órgão responsável pela 

proposição, planejamento, execução e avaliação dos projetos de Educação a 

Distância na Faculdade ESTRATEGO.  

O Núcleo de Educação a Distância possui estrutura organizacional 

composta por um Colegiado Técnico do Núcleo de Educação a Distância, 

instância consultiva e deliberativa e por órgãos executivos. 

Os órgãos executivos do Núcleo de Educação a Distância estão 

organizados em 3 (três) divisões: 

I - Coordenação Geral do Núcleo de Educação a Distância; 

II - Divisão Acadêmica; 

III - Divisão de Operações. 

 

O Núcleo de Educação a Distância é dirigido por um Coordenador Geral, 

designado pelo Diretor Geral. 

A Divisão Acadêmica do Núcleo de Educação a Distância é formada pelos 

seguintes agentes ou setores: 

 

I - Design Educacional; 

II - Coordenação de Curso EaD; 

III - Tutoria de Aprendizagem (professores); 

IV - Tutoria de Apoio Técnico; 



 
 

 79 

V – Secretaria de Controle e Registro Acadêmico. 

 

O Design Educacional é um setor cujas atividades serão exercidas por 

docentes, designados como Designer Educacional. 

A Coordenação de Curso EaD é encarregada das atividades de ensino 

e extensão no âmbito de cada Curso EaD, ofertado pela Faculdade 

ESTRATEGO, cujas atribuições serão exercidas por um docente, com formação 

na área do conhecimento do curso, preferencialmente com experiência ou 

qualificação nessa modalidade de ensino e com titulação condizente, indicado 

pela Coordenação Geral do Núcleo de Educação a Distância e nomeado pelo 

Diretor Geral, com as competências de Coordenação de Curso que constam no 

Regimento Institucional da Faculdade ESTRATEGO e especialmente visando 

atender as especificidades dos cursos de EaD. 

Os Tutores de Aprendizagem são agentes fundamentais no processo de 

interatividade e apoio pedagógico, com formação compatível com os conteúdos 

dos componentes curriculares, exercendo a função de mediadores no processo 

de ensino e aprendizagem, organizados em uma equipe de tutores da área 

específica do Curso, para atuação a distância tendo como competências o 

acompanhamento pedagógico dos alunos, auxiliando-os no desenvolvimento 

das atividades propostas pelos professores no AVA. 

Os Tutores de Apoio Técnico são agentes fundamentais no processo de 

interatividade, apoio técnico e administrativo, atuando de forma a distância via 

AVA ou presencialmente nos Polos, auxiliando os alunos e à Coordenação do 

Curso EaD. 

A Secretaria de Controle e Registro Acadêmico é o órgão responsável 

pelo registro, arquivo, controle e certificação dos dados pessoais e acadêmicos 

referentes aos membros do corpo discente, dos cursos e programas EaD da 

Faculdade ESTRATEGO. As atividades da secretaria serão exercidas por um 

Secretário Acadêmico com titulação superior e experiência em instituição de 

ensino, designado pelo Diretor Geral, e por seus auxiliares. A secretaria terá uma 

divisão de trabalho específica para os cursos de EaD. 
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A Divisão de Operações do Núcleo de Educação a Distância é formada 

pelos seguintes agentes ou setores: 

I - Coordenador de Polo; 

II - Marketing e Relacionamento; 

III - Logística e Materiais; 

IV - Tecnologia da Informação; 

V - Produção Audiovisual; 

VI – Web Design. 

 

Futuramente, quando a instituição implantar Polos, cada Polo será gerido 

por um Coordenador de Polo, designado pelas instituições parceiras ou pela 

Unidade submetidas à aprovação do Núcleo de Educação a Distância, sendo as 

atividades realizadas e supervisionadas pela Coordenação Geral do Núcleo de 

Educação a Distância. 

O Marketing e Relacionamento é exercido por um Gestor de Marketing 

e Relacionamento, auxiliado por outros técnicos quando necessário. 

A Logística e Materiais é exercido por um profissional com formação 

compatível com área de Logística e Materiais, auxiliado por outros técnicos 

quando necessário. 

 

A Tecnologia de Informação será administrada por profissional com 

formação compatível com área de TI, auxiliado por outros técnicos quando 

necessário.  

A Produção Audiovisual é administrada por um Produtor de 

Audiovisual, auxiliado por outros técnicos quando necessário.  

A Web Design é administrada por um Designer de Web, auxiliado por 

outros técnicos quando necessário. 

 

6.2. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A projeção da expansão do Corpo Técnico-administrativo proposta neste 
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PDI obedecerá às necessidades institucionais verificadas com o crescimento na 

oferta de cursos e expansão do número de alunos matriculados. A seguir o 

cronograma de expansão. 

 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Titulação 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Técnicos-administrativos 15 15 17 20 22 26 
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7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

A estrutura organizacional da Faculdade Estratego permite a gestão de 

processos institucionais considerando a autonomia e representatividade dos 

órgãos gestores e colegiados, e a participação dos docentes, técnicos, 

discentes, membros da sociedade civil organizada e dos tutores. Estes órgãos 

estão regulamentados e preveem a sistematização e divulgação das decisões 

colegiadas, bem como a apropriação pela comunidade interna. 

Nesse sentido as políticas e processos de gestão conferem suficiência e 

consistência administrativa às ações educacionais, permite que a prática 

administrativa tenha coerência e reflexos positivos na qualidade do ensino. 

 

7.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura acadêmico-administrativa da Faculdade é composta por 

órgãos de caráter deliberativo, executivo, consultivo e suplementar, em dois 

níveis hierárquicos: 

 

I. De Administração Superior: 

a) De caráter Deliberativo: Conselho Superior (CONSU). 

b) De caráter Executivo: Direção Geral; Direção Acadêmica; Direção 

Administrativa. 

c) De caráter Consultivo: Colegiado de Coordenadores. 

d) De caráter Suplementar: Comissão Própria de Avaliação Institucional; 

Instituto Superior de Educação. 

 

II. De Administração Básica: 

a) De caráter Deliberativo: Colegiados de Curso; Colegiado da Pós-

graduação. 

b) De caráter Executivo: Coordenação de Curso; Coordenação de 

Extensão e Pós-graduação. 
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c) De caráter Suplementar: Secretaria Acadêmica; Biblioteca; Estágios 

e Inserção Profissional. 

 

A organização e o funcionamento dos órgãos da administração superior e 

básica estão normatizados no Regimento Institucional e em regulamentos 

próprios aprovado pelo CONSU. A seguir algumas informações relevantes sobre 

a constituição dos órgãos, informando as formas de participação dos professores 

e alunos nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos 

acadêmicos. 

 

 

A) Administração Superior de Caráter Deliberativo 
 

O Conselho Superior (CONSU) é o órgão máximo da Faculdade, de 

natureza normativa e deliberativa em instância final para todos os assuntos 

acadêmico-administrativos, cuja atribuição é a de zelar pela qualidade e 

excelência das atividades relativas ao ensino e à extensão, bem como pelas 

atividades administrativas. 

 

O CONSU é constituído: 

I. Pelo Diretor Geral, como presidente, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade e o de veto; 

II. Por um representante da Mantenedora, com direito a voto, inclusive 

o de veto; 

III. Pelo Diretor Acadêmico; 

IV. Pelo Coordenador de Extensão e Pós-graduação; 

V. Pelos Coordenadores de Curso da Graduação, vinculados e em 

exercício na Faculdade; 

VI. Por dois representantes dos docentes dos cursos da graduação, 

vinculados e em exercício na Faculdade; 

VII. Por dois representantes dos funcionários técnico-administrativos, 

vinculados e em exercício na Faculdade; 
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VIII. Por um representante dos discentes, regularmente matriculado em 

curso de graduação na Faculdade. 

 

Os titulares mencionados nos incisos I, III, IV e V são membros natos. Os 

mencionados nos incisos II, VI, VII e VIII são escolhidos pelas suas respectivas 

categorias, para mandato de dois anos, permitidas reconduções. 

 

B) Administração Superior de Caráter Executivo 
 

 

A Direção Geral é órgão executivo superior de coordenação e supervisão 

das atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade, constituída por um 

Diretor Geral e órgãos de apoio. O Diretor Geral é designado pelo Presidente da 

Mantenedora. 

A Direção Acadêmica e a Direção Administrativa são designadas pelo 

Diretor Geral da Faculdade. Devendo serem docentes, com titulação mínima de 

especialista (Lato sensu) em curso reconhecido pela legislação brasileira e com 

experiência comprovada no ensino superior. 

 

C) Administração Superior de Caráter Consultivo 
 

O Colegiado de Coordenadores é um órgão de caráter consultivo da 

administração superior encarregado de planejamento das atividades 

acadêmicas da Faculdade. 

 

O Colegiado de Coordenadores é constituído: 

I. Pelo Diretor Geral, como presidente; 

II. Pelo Diretor Acadêmico; 

III. Pelo Coordenador de Extensão e Pós-graduação; 

IV. Pelos Coordenadores de Curso, vinculado e em exercício na 

Faculdade. 
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D) Administração Superior de Caráter Suplementar                
 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES constitui um órgão de 

natureza suplementar, com atribuições de elaboração, implementação, 

aplicação e monitoramento do processo de autoavaliação institucional. 

A CPA é integrada pelos seguintes membros: 

I. 2 (dois) docentes; 

II. 1 (um) discente; 

III. 1 (um) funcionário técnico-administrativo; 

IV. 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 

 

No Ato de instituição da CPA o Diretor Geral indicará seu respectivo 

Coordenador dentre os docentes nomeados. 

Os membros da CPA são indicados da seguinte forma: 

I. Os professores, o funcionário técnico-administrativo e o discente 

são indicados pelos respectivos pares através de votação. 

II. O representante da sociedade civil organizada será convidado pela 

Mantenedora. 

 

E) Administração Básica de Caráter Deliberativo 
 

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da 

Administração Básica da Faculdade, encarregado da coordenação didática, da 

elaboração e acompanhamento da política de ensino e extensão do referido 

curso. 

O Colegiado de Curso é constituído: 

I. Pelo Coordenador de Curso, seu Presidente; 

II. Pelos professores do curso; 

III. Por representantes dos discentes. 
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Os mencionados nos incisos I e II são membros natos. A representação 

discente, inciso III, será exercida por dois alunos, indicado pelos seus pares e 

para um mandato de dois anos, vedada a recondução. 

Os Colegiados de Curso serão auxiliados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), órgão consultivo, vinculado ao Colegiado do Curso, 

responsável pela concepção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

O Colegiado da Pós-graduação é um órgão de caráter consultivo e 

deliberativo da Administração Básica da Faculdade, encarregado dos programas 

de Pós-graduação na Instituição. 

 

O Colegiado da Pós-graduação da Faculdade será constituído pelos 

seguintes membros: 

I. Pelo Presidente da Mantenedora, com direito a voto, inclusive o de 

veto; 

II. Pelo Diretor Geral, que o coordena, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade; 

III. Pelo Diretor Acadêmico; 

IV. Pelo Coordenador de Extensão e Pós-graduação; 

V. Pelos Coordenadores de cada curso de Pós-graduação, se houver, 

com turmas em andamento ou ofertadas, vinculado como docente e em 

exercício na instituição; 

VI. Por dois representantes dos discentes, regularmente matriculados 

em curso de Pós-graduação na instituição. 

 

Os titulares mencionados nos incisos I, II, III e IV, são membros natos. Os 

mencionados no inciso V, serão indicados no ato da constituição do curso de 

Pós-Graduação pelo Coordenador de Extensão e Pós-graduação, para mandato 

pelo tempo que estiver turma em andamento ou pelo prazo da oferta, permitidas 

reconduções. Os mencionados nos incisos VI, são indicados por seus pares 

através de votação, para mandato de um ano, permitidas reconduções. 
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F) Administração Básica de Caráter Executivo 
 

O Coordenador de Extensão e Pós-graduação é designado pelo Diretor 

Geral da Faculdade. O Coordenador de Extensão e Pós-graduação deve ser 

docente, com titulação mínima de mestre (Stricto sensu) em curso reconhecido 

pela legislação brasileira e com experiência comprovada no ensino superior na 

área de pós-graduação. 

A Coordenação de Curso é um órgão de caráter executivo da 

Administração Básica da Faculdade, encarregado das atividades de ensino e 

extensão no âmbito do Curso. Cada Curso ofertado pela Faculdade é 

coordenado por um docente, ligado à área específica do curso e com titulação 

condizente, escolhido e designado pelo Diretor Geral. 

 

G) Administração do EaD 
 

O Núcleo de Educação a Distância (ESTRATEGO Virtual), é o órgão 

responsável pela proposição, planejamento, execução e avaliação dos projetos 

de Educação a Distância, identificada neste instrumento pela sigla EaD na 

Faculdade ESTRATEGO.  

O Núcleo está vinculado à Direção Geral da Faculdade ESTRATEGO, 

regida por regulamento específico. 

O Núcleo de Educação a Distância tem por finalidade conceber políticas 

e coordenar ações de ensino aprendizagem autônoma e cooperativa entre áreas 

utilizando recursos didáticos pedagógicos disponíveis na modalidade de EaD, 

em especial: 

I - propor, planejar, coordenar, supervisionar e assessorar as ações 

referentes à EaD;  

II - propiciar a interlocução entre professor, tutor e aluno; 

III - prestar suporte técnico e pedagógico às atividades em EaD e às 

unidades de apoio presencial (polos); 

IV - promover a melhoria e ampliação da EaD no âmbito da Faculdade 



 
 

 88 

ESTRATEGO. 

 

São competências do Núcleo de Educação a Distância: 

I - assegurar a participação e o desenvolvimento da comunidade 

acadêmica, através da articulação com os órgãos envolvidos, na preparação e 

na execução de atividades na modalidade de EaD; 

II - estimular e assessorar as iniciativas e experiências em EaD, e a elas 

dar suporte; 

III - apoiar e incentivar a execução de programas e projetos institucionais 

em EaD; 

IV- propor normas de organização, planejamento, gestão e avaliação de 

EaD; 

V - promover o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e 

administrativas em novas tecnologias aplicadas a EaD; 

VI - capacitar docentes, tutores e técnicos administrativos para atuarem 

em EaD; 

VII - estimular a aplicação de inovações tecnológicas no ensino oferecido 

pelos cursos da Faculdade ESTRATEGO; 

VIII - estimular o uso de recursos tecnológicos apropriados à EaD, 

conforme as características da atividade a ser executada e do seu público alvo; 

IX - promover a realização de eventos sobre assuntos relacionados à EaD; 

X - estimular a produção intelectual, científica e cultural em temas ligados 

à EaD; 

XI - buscar e manter, no que for pertinente ao Núcleo de Educação a 

Distância, parcerias com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, relacionadas à EaD; 

XII - promover o estudo permanente das disposições legais acerca da EaD 

tendo em vista a adoção de medidas para as adequações que se fizerem 

necessárias; 

XIII – desenvolver outras ações relacionadas a EaD. 
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O Núcleo de Educação a Distância possui estrutura organizacional 

composta por um Colegiado Técnico do Núcleo de Educação a Distância, 

instância consultiva e deliberativa e por órgãos executivos. 

Os órgãos executivos do Núcleo de Educação a Distância estão 

organizados em 3 (três) divisões: 

 

I - Coordenação Geral do Núcleo de Educação a Distância; 

II - Divisão Acadêmica; 

III - Divisão de Operações. 

 

A Divisão Acadêmica é formada pelos seguintes agentes ou setores: 

I - Design Educacional; 

II - Coordenação de Curso EaD; 

 

III - Tutoria de Aprendizagem; 

IV - Tutoria de Apoio Técnico; 

V – Secretaria de Controle e Registro Acadêmico. 

 

A Divisão de Operações é formada pelos seguintes agentes ou setores: 

I - Coordenador de Polo (quando implantado); 

II - Marketing e Relacionamento; 

III - Logística e Materiais; 

IV - Tecnologia da Informação; 

V - Produção Audiovisual; 

VI – Web Design. 

 

Dentre as suas atribuições, o núcleo ESTRATEGO Virtual ficará 

responsável por todo o processo de planejamento, elaboração, controle e 

distribuição de material didático. 

O processo de planejamento, elaboração, controle e distribuição de 

material didático está formalizado no documento Processo de Planejamento, 
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Elaboração, Controle e Distribuição de Material Didático, em conformidade 

com os PPCs,  onde é mencionado, quanto a oferta de cursos EaD na 

Faculdade ESTRATEGO, que os proponentes deverão junto ao colegiado de 

seus cursos aprovar a proposta e encaminhá-la a Direção-Geral da Faculdade, 

que aprovando encaminhará a Coordenação do EaD na Estratego. Para que haja 

aprovação pela Divisão Acadêmica, todos os projetos de cursos envolvidos 

deverão ser encaminhados para análise, ou todas as ementas do componente, 

contemplado em cada curso. Os professores responsáveis pelas disciplinas 

deverão se disponibilizar pela reestruturação da mesma, garantindo sua 

abrangência e enunciação dialógica na aprendizagem, assim como considerar o 

atendimento da demanda. 

Nesse sentido o material didático configura-se como dinamizador 

curricular e metodológico, e com o objetivo de alinhar as informações e prestar 

orientações necessárias para excelência do trabalho desenvolvido por todos os 

responsáveis no processo de ensino-aprendizagem. 

Os cursos de graduação na modalidade a distância da Faculdade Estratego 

usarão material didático composto de diferentes mídias, suportes e linguagens. 

São estes: 

 Plano de Ensino 

 Mapa de Planejamento de Aprendizagem 

 Texto básico poderá ser um referencial bibliográfico existente na 

Biblioteca Virtual Pearson, disponibilizado no AVA. Porém, caso os títulos 

disponíveis não sejam compatíveis com os encaminhamentos teóricos 

sugeridos para o componente curricular poderá ser produzido o material 

pelo professor. 

 Videoaulas gravadas pelo professor no decorrer da disciplina, para cada 

tema de aula. 

 Indicação de material complementar pelo professor. 

 Elaboração de Fóruns ou Wikis 

 Elaboração de Estudos de Casos e Exercícios 

 Elaboração de provas  
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 Videoconferências 

 

A produção de material didático autoral pelo corpo docente é incentivada, 

assim como existe um plano de atualização semestral destes materiais didáticos.  

O material utilizado como texto básico nos componentes curriculares 

poderá ser um referencial bibliográfico existente na Biblioteca Virtual Pearson, 

disponibilizada aos alunos dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

Porém, caso os títulos disponíveis não sejam compatíveis com os 

encaminhamentos teóricos sugeridos para o componente curricular, este 

material será produzido pelo professor. Nesse caso o professor responsável 

poderá atuar como professor autor do texto básico, e esse item será inserido no 

contrato de direitos autorais que já contempla a produção de vídeo aulas, vídeo 

conferências, elaboração de atividades e provas. 

O planejamento em EAD possui especificidades que envolvem a questão 

tempo e dialogismo. Cabe a Divisão Pedagógica a instrução e acompanhamento 

dos professores para que o trabalho corresponda às expectativas institucionais. 

 

A produção de materiais (seja de leitura ou exercícios, videoaulas etc.) 

serão orientados pela Divisão Acadêmica, obedecendo ao roteiro de atividade já 

estabelecido pela Núcleo de Educação a Distância da Faculdade ESTRATEGO. 

Somente depois do material aprovado será encaminhado para a Divisão 

Tecnológica, que realizará o tratamento visual e gerará as salas de 

aprendizagem. 

A Divisão Tecnológica, além de suas competências apoia a todo o 

processo de integração das demais Divisões. 

A Faculdade Estratego ainda tem a preocupação com alunos que não 

possuem acesso Tecnologias da Informação e Comunicação, disponibilizando 

um Laboratório de informática para acesso a sala virtual. Outra preocupação 

ocorre com relação a acessibilidade comunicacional, a Faculdade Estratego 

prevê a eliminação de barreiras comunicacionais, por exemplo, para alunos com 

necessidade especiais.  
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No laboratório e biblioteca os softwares disponíveis são: 

NVDA - Ler tudo que o usuário está fazendo na tela do Windows. 

Dosvox - Auxilia o deficiente visual em tarefas no Windows. 

Plugin Vlibras - Traduz com imagem visual textos selecionados no 

navegador 

Referente a alunos portadores de deficiência visual, a instituição assume o 

compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o 

curso de apresentar softwares que possibilitem por exemplo a ampliação de 

textos e ampliação de telas para atendimento a aluno com visão subnormal, ou 

que realizem a leitura de textos. 

Quanto aos alunos portadores de deficiência auditiva, a FACULDADE 

ESTRATEGO assume o compromisso formal de propiciar, sempre que 

necessário, Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa, por exemplo, 

quando da realização de provas e no estímulo do aprendizado da Língua 

Portuguesa para o uso de linguagem relacionada às matérias em que o 

estudante estiver matriculado.  

 

7.2. POLÍTICAS DE GESTÃO ACADÊMICA 

 

As diretrizes políticas e estratégias de gestão do processo acadêmico da 

Faculdade ESTRATEGO estão estabelecidas nesse documento e supõe uma 

gestão acadêmica e administrativa que confira condições operacionais e 

recursos necessários para o desenvolvimento dos seus objetivos e metas 

buscando qualidade e eficiência nos serviços e a modernização nos diversos 

setores da Faculdade.  

 

São diretrizes da política de gestão da Faculdade: 

 Buscar fontes alternativas de recursos financeiros e tecnológicos 

para viabilizar a expansão, modernização e manutenção da Instituição; 

 Desenvolver e consolidar uma cultura organizacional que priorize 

liderança, estabilidade, flexibilidade e inovação; 
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 Dinamizar o uso de recursos didático-pedagógicos compatíveis 

com os avanços tecnológicos; 

 Estimular a participação dos profissionais na criação, implantação 

e adaptação de instrumentos de gestão direcionados a excelência; 

 Estimular as parcerias e o fortalecimento de convênios com órgãos 

públicos e privados; 

 Estruturar os setores de forma a dar suporte às atividades 

acadêmicas; 

 Implementar e fortalecer a Avaliação Institucional com a função de 

subsidiar a qualidade e o desenvolvimento das ações político-acadêmicas e 

administrativas pertinentes a melhoria da gestão dos processos institucionais; 

 Incentivar o desenvolvimento do saber técnico-científico, vinculado 

aos valores éticos; 

 Incrementar a qualificação do corpo docente e técnico-

administrativo, contribuindo para o aperfeiçoamento do trabalho e do 

atendimento institucional. 

 Manter políticas de planejamento e de coordenação em sintonia e 

sinergia com os funcionários envolvidos; 

 Realizar prestação de serviços que promovam qualidade de vida à 

comunidade abrangida pela Instituição; 

 Sistematizar a prática de revisão e reforma dos projetos 

acadêmicos e didático-pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, 

visando à atualização e reformulação curricular permanente de todos os cursos 

desenvolvidos pela IES; 

 Ter um quadro docente e técnico-administrativo compatível com as 

necessidades e responsabilidades inerentes ao desenvolvimento da Instituição 

e o compromisso com a missão e valores da instituição; 

 Tornar permanente a Avaliação Institucional com a função de 

subsidiar a qualidade e o desenvolvimento das ações político-acadêmicas e 

administrativas pertinentes à missão institucional; 
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 Transformar os cursos em unidades autônomas de gerenciamento 

e aplicação das propostas pedagógicas; 

 Valorizar os profissionais da instituição, estabelecendo um plano 

de carreira que estimule a qualificação e o desempenho. 

 

7.3. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As Faculdades ESTRATEGO, por meio das estratégias de comunicação 

social, buscará contribuir para o comprometimento, o engajamento e a 

participação dos públicos de relacionamento da Instituição, na adoção de uma 

postura transparente perante a comunidade.  

A perspectiva é de que, com os meios de comunicação, a ESTRATEGO 

promoverá a interação entre os diversos públicos de relacionamento da 

entidade, despertando a vontade de participar, de se informar e de desenvolver 

ações voltadas para o bem comum.  

A comunicação, em sua função social, atua não só como mediadora dos 

relacionamentos e vínculos sociais, integrando interesses, mas apresenta-se 

como parte indispensável do processo de engajamento para a transformação da 

sociedade.  

Por meio de técnicas e veículos de comunicação, o setor de Marketing e 

Assessoria de Comunicação das Faculdades ESTRATEGO disponibilizará 

informações aos seus públicos de relacionamento, com o objetivo de 

proporcionar a discussão consciente e construtiva, criando um ambiente de 

participação e de engajamento entre funcionários, discentes, docentes e a 

comunidade.  

 

A Faculdade ESTRATEGO terá como Políticas de Comunicação: 

I. Divulgação da marca ESTRATEGO, com o público interno e externo, 

resultando na melhoria da percepção da qualidade da IES; 

II. Plano de comunicação estruturado, permitindo maior divulgação das 

ações institucionais;  
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III. Sistema de informação, apoiado pela área de TI, para facilitar a 

disseminação das informações aos diversos públicos que necessitam de 

apoio para a tomada de decisão;  

IV. Estímulo, apoio e acompanhamento aos Programas e Projetos da IES, 

que contemplem ações de valorização da Instituição e de percepção de 

qualidade dos Cursos;  

V. Padronização da comunicação visual do campus; 

VI. Bom relacionamento da IES com seus stakeholders. 

 

7.3.1. Comunicação com a comunidade externa 
 

A ESTRATEGO tem, em sua Home Page, o principal canal de 

comunicação externa. Nela, serão disponibilizadas todas as informações 

institucionais, envolvendo o seu histórico, as atividades de ensino e extensão, 

administração, vestibular e todos os seus órgãos acadêmicos e administrativos, 

bem como os eventos institucionais. 

Durante a semana, a Assessoria de Comunicação publicará as matérias 

e as informações que serão realizadas pela IES em seu site institucional. Os 

órgãos de imprensa da cidade e alguns da região também serão parceiros da 

Faculdade ESTRATEGO, na divulgação das atividades realizadas dentro e fora 

do campus. 

O Facebook também será utilizado como um aliado estratégico. 

Previamente, as atividades realizadas na IES serão divulgadas e, logo depois, 

serão postadas as fotos e as informações dos eventos. O público interno e o 

externo acompanharão a página para saber quais atividades serão realizadas e 

qual será o resultado dessas atividades. 

A Faculdade ESTRATEGO terá como prática continuada a convocação 

da mídia impressa e eletrônica local para a cobertura dos fatos relevantes da 

Instituição, como a realização de feiras, congressos, atividades de Extensão. O 

Setor de Marketing e Assessoria de Comunicação da Faculdade ESTRATEGO, 
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ainda, planeja e executará a participação dos docentes em programas de rádio 

e televisão locais, divulgando eventos e ações acadêmicas da ESTRATEGO. 

O Setor de Marketing, por meio de um programa específico, promoverá o 

recebimento de visitas periódicas ao Campus da Faculdade ESTRATEGO, de 

discentes e docentes de outras Instituições de Educação Superior, bem como de 

estabelecimentos de Ensino Médio da cidade e região. 

 

7.3.2. Comunicação com a comunidade interna 
 

A ESTRATEGO terá como uma das principais ações de comunicação 

interna, o site da Instituição, onde serão informados para toda a Comunidade 

Acadêmica todos os fatos que envolvem o Ensino da Graduação, Pós-graduação 

e a Extensão. 

Serão informadas as atividades realizadas pelos cursos, as informações 

básicas de cada curso (PPC, corpo docente, infraestrutura e atos legais), as 

informações institucionais, as normas administrativas e acadêmicas, revistas 

eletrônicas da Faculdade ESTRATEGO e setores para contatos (responsáveis, 

telefone e e-mail). 

Registra-se, ainda, o Portal Acadêmico, ferramenta utilizada por docentes 

e discentes para postagem de aulas e outras atividades, pertinentes à 

construção do conhecimento e registro do cumprimento das atividades. 

 

A Faculdade ESTRATEGO utilizará diversas ferramentas para se 

relacionar com seu público interno. A IES, semanalmente, produzirá a Agenda 

Semanal, que também será afixada nos murais e na porta de todas as salas, 

com as atividades que serão desenvolvidas naquela semana. A Instituição 

também utilizará murais, que serão frequentemente atualizados com 

informações da Instituição e com atividades externas de entidades que solicitam 

espaço para a divulgação de eventos ou de serviços. 
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7.3.3. Educação a distância 
 

A FACULDADE ESTRATEGO disponibiliza um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para que os alunos possam ter informações sobre seu 

curso, bem como interagir com seus tutores de aprendizagem e 

acompanhamento e professor. 

Ao acessar o ambiente de aprendizagem pelo link disponível diretamente 

no site da Faculdade ESTRATEGO os alunos encontrarão todas informações 

necessárias para seu curso de graduação EaD. Nesse ambiente os alunos têm 

informações sobre o calendário institucional, as datas de fechamento de cada 

atividade e as datas das avaliações regulares, a prova presencial e a segunda 

chamada. No item calendário. 

No item atendimento o aluno tem acesso a todos os telefones de contato 

dos Polos e poderá registrar suas necessidades de interação através de um 

sistema de suporte ao usuário diretamente conectado ao tutor de 

acompanhamento. Esse sistema visa auxiliar ao aluno, quanto seu acesso ao 

ambiente, login e senha, dúvidas sobre datas, entre outras informações de 

suporte acadêmico que não envolvam mediação de aprendizagem. 

O aluno também poderá acessar a biblioteca virtual, utilizando o login e 

senha, pois ainda não está logado ao sistema para realizar pesquisas 

direcionadas aos seus componentes curriculares ou de interesse pessoal, uma 

vez que o acesso por login e senha antes de acessar ao AVA está disponibilizado 

para o aluno matriculado nos cursos da Faculdade ESTRATEGO para que ele 

possa ampliar constantemente seu conhecimento e promover a pesquisa. 

Ao acessar o item “Metodologia EaD” o aluno terá toda a explicação do 

modelo de aprendizagem e como funciona sua avaliação. 

Após acessar o AVA, utilizando o login e senha o aluno encontrará outra 

interface, que primeiramente lhe apresentará seu desempenho nas disciplinas 

de seu curso para que o aluno tenha um acompanhamento quantitativo de suas 

atividades. 

No link gabaritos o aluno encontrará suas avaliações comentadas pelos 

professores e poderá solicitar vistas de sua prova e agendar chat com o tutor de 
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aprendizagem para revisão e esclarecimentos. O atendimento nessa interface 

será feito pelo tutor de aprendizagem, que discutirá questões referentes ao 

conteúdo. 

Ao acessar seu componente curricular o aluno ainda terá acesso a 

enviar mensagens para seus tutores de aprendizagem e professor responsável, 

bem como a toda a equipe de suporte da Faculdade ESTRATEGO Virtual e 

coordenador de seu curso, como enviar e-mails para todos os participantes de 

seu curso. 

Outra forma de comunicação e interação é a dada pelos chats de 

revisão, em que os alunos conversam com os professores e tutores de 

aprendizagem, discutindo conteúdos e podendo observar as questões propostas 

por outros participantes. 

No curso EAD também será disponibilizado vários fóruns, com a 

intenção de promover o diálogo entre os participantes. E haverá 

permanentemente no decorrer da disciplina um fórum exclusivo de dúvidas e 

aprofundamento para que o aluno ainda possa se posicionar e solicitar mediação 

à aprendizagem. 

 

7.3.4. Ouvidoria 
 

A Ouvidoria da Faculdade ESTRATEGO será implantada com a oferta das 

primeiras turmas de graduação para dar legitimidade e transparência à gestão 

da Instituição e ser a voz da comunidade na Faculdade ESTRATEGO. Será um 

canal condutor de opiniões, sugestões, reclamações e problemas que visa a 

promover a garantia dos direitos da Comunidade Acadêmica e Comunidade 

Externa; concretizando, além do princípio da eficiência, os princípios do sigilo, 

da ética e da transparência nas relações com a sociedade. 

 

Será de competência da Ouvidoria:  

I. Receber reclamações, sugestões, consultas, críticas e/ou elogios, 

provenientes de pessoas das Comunidades Acadêmica ou Externa;  
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II. Encaminhar as demandas, segundo sua especificidade, às 

unidades afins para as providências:  

- Reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não o reconhecer como 

verdadeiro; 

- Sugestões: analisá-las, adotando ou justificando a impossibilidade de 

atendê-las; 

- Consultas: responder às questões dos solicitantes; 

- Críticas/elogios: conhecer os aspectos positivos e negativos de um 

trabalho ou de uma pessoa. 

III. Transmitir aos solicitantes, no prazo de cinco dias úteis, a resposta 

com a devida argumentação da(s) unidade(s) envolvida(s) ao reclamante;  

IV. Registrar as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respectivas 

respostas disponibilizadas; 

V. Encaminhar a lista de solicitações à Ouvidoria, bimestralmente, 

omitindo o nome dos autores: 

- Ao Diretor Geral, a listagem completa; 

- Aos Coordenadores, se a requererem, a listagem das solicitações 

ligadas às suas áreas; 

VI. Elaborar relatórios bimestrais sobre as atividades da Ouvidoria, dando-

lhes publicidade; 

VII. Manter sempre atualizadas as informações e estatísticas, referentes 

às suas atividades fins; 

VIII. Sugerir medidas de aperfeiçoamento para a organização e o 

funcionamento da IES ao Diretor Geral; 

IX. Interagir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

X. Reapresentar a sugestão, quando aceita pela unidade, mas não 

realizada por razões alheias. 

 

A Ouvidoria terá natureza mediadora, sem caráter administrativo, 

deliberativo, executivo, judicial e exerce suas funções junto às unidades 

administrativas e acadêmicas da ESTRATEGO, para o alcance de suas 
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finalidades. Portanto, é importante salientar que a Ouvidoria envolve o apoio de 

todos os setores e gestores para desempenhar o seu papel e executar suas 

metas e ações. 

Todo e qualquer cidadão é um usuário em potencial da Ouvidoria, 

buscando construir pontes para o diálogo permanente com a sociedade. 

8. ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Atenta ao compromisso social, a Faculdade ESTRATEGO direciona 

esforços no sentido de proporcionar uma sólida formação profissional aliada as 

ações voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em 

programas de estímulo e incentivo ao discente. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem 

atendimento individualizando e tem continuidade com a realização das aulas 

inaugurais, nas quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e 

administrativas, dando ênfase as Políticas Pedagógicas Institucionais e o Projeto 

Pedagógico do Curso. Ainda a IES oferece os seguintes programas: 

 

 

8.1. PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO  

 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida 

acadêmica, a instituição criou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. Nele 

são abordados temas como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e 

frequência, além de servir como apoio pedagógico ao corpo docente. 

 

O NAP tem por objetivos:  

 Contribuir para a formação integral do discente, considerando 

aspectos sociais, emocionais, atitudinais e afetivos no percurso da formação 

acadêmica;  
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 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor 

desempenho dos discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo 

um espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à 

formação acadêmica e vida pessoal;  

 Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as 

intercorrências vivenciadas na Instituição;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 

 Fornecer orientações pedagógicas aos docentes. 

 

O NAP é composto por profissional com formação na área de Pedagogia 

com especialização em Psicopedagogia. 

Além do atendimento especializado acima citado, o aluno tem o apoio 

extraclasse realizado pela Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

 

8.2. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

 

A Faculdade participará de programas institucionais, gerenciados pelo 

Poder Público Federal de apoio financeiro, além da parceria com empresas 

privadas de financiamento estudantil. Sendo os principais: 

a) FIES – Financiamento Estudantil do Ministério da Educação destinado 

a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm 

condições de arcar com os custos de sua formação e tenha participado do ENEM 

– Exame Nacional do Ensino Médio.  Trata-se de um programa existente apenas 

para alunos regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas 

no Programa e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC. 
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b) PROUNI – Programa Universidade Para Todos, tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudo 100% e 50% a estudantes de cursos de 

graduação, em instituições privadas de educação superior com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC e que tenha estudados em Colégio 

Público e participado do ENEM. 

c) Bolsa Desconto Família. É um desconto concedido a alunos com 

parentesco de primeiro grau (cônjuge e/ou filhos) matriculados na Instituição, 

desde que o pagamento da mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

d) Bolsa Desconto Funcionário. A mantenedora baseada na convenção 

coletiva assegura aos seus funcionários bolsa parcial para realização de seus 

estudos. O programa tem por finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal 

e profissional de seus funcionários, favorecendo a ampliação de suas 

habilidades e competências, por meio dos cursos oferecidos pela instituição.  

e) Bolsa Estágio na Instituição. A Faculdade visa apoiar os alunos que 

apresentam carência socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em 

diversos setores da Instituição. O aluno recebe uma bolsa estudo/estágio na 

instituição, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. O termo de 

compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano, de 

acordo com a indicação e/ou solicitação do setor assistido.  

f) Bolsa Egresso. O acadêmico egresso da Faculdade terá um incentivo 

entre 10 e 20% para cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu ou uma nova 

graduação oferecida pela Faculdade. 

 

 

8.3. PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

No início de cada período letivo a Faculdade se propõe a ofertar 

programas de nivelamento para o ensino superior inicialmente em 

Matemática, Português (Leitura, Interpretação e Produção de Textos), Estudos 

Sociais (História, Geografia, Sociologia etc.) e Raciocínio Lógico, de acordo com 

prévia avaliação feita por docentes da Instituição. 
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Esses programas têm como objetivo, conforme o curso de graduação 

escolhido pelo aluno, trabalhar conteúdos escolares que são pré-requisitos às 

disciplinas e básicos para o desenvolvimento do conhecimento na profissão. 

Estes programas atrelam-se também à capacitação docente, pois antes 

do encaminhamento às atividades paralelas, é requisitado ao professor que 

possa diagnosticar e tentar suprir eventuais defasagens escolares dos alunos. 

Para tanto, são necessárias atividades visando preparar os professores a 

exercerem esta função, necessária à ação pedagógica eficaz, a começar por 

discussões nos colegiados dos cursos enumerando os conteúdos escolares pré-

requisitos às disciplinas básicas. Este programa necessita de amplo 

envolvimento institucional, visando criar uma cultura do nivelamento, sendo 

apresentado desde a recepção inicial dos calouros pelo coordenador de curso, 

inclusive mencionando os conteúdos escolares necessários ao bom 

desempenho no curso. 

Os programas de reforço são mais pontuais e estão relacionados às 

disciplinas desenvolvidas nos cursos de graduação. De acordo com avaliação 

do docente da disciplina e dos discentes é solicitada à coordenação a oferta de 

aulas de reforço. Essa solicitação é analisada pela coordenação e, quando 

necessário, encaminhada ao colegiado de curso para aprovação. 

 

8.4. PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, 
EXTERNOS E À PRODUÇÃO DISCENTE 

 

Objetivando estimular a participação dos Discentes da ESTRATEGO em 

eventos científicos nacionais e internacionais, bem como a produção científica e 

didático-pedagógica, foi organizado o Programa de Apoio Acadêmico aos 

Discentes. 

 

a) EVENTOS: 
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A concessão de auxílio da ESTRATEGO depende de aprovação da 

participação do discente no evento, pelo Coordenador do Curso e homologação 

da Direção Geral. 

 

Poderá pleitear auxilio para participação o discente que preencher os 

seguintes requisitos: 

I – ser discente da ESTRATEGO pelo menos há seis meses; 

II – estar em dia com a documentação na Secretaria Acadêmica; 

III – estar em dia com as mensalidades na Tesouraria; 

III – justificar a relevância acadêmica do evento para a área que está 

vinculada, bem como para Faculdade; 

IV – Inscrever-se no evento como discente da ESTRATEGO. 

 

Após o evento, o discente deverá, no prazo de 15 dias, apresentar: 

I – relatório técnico sobre o evento e sua participação; 

II – release da participação à assessoria de imprensa para publicação 

interna.  

 

Fica a critério da Direção Geral, ouvida a Mantenedora, fixar o valor da 

verba a ser concedido, respeitado o orçamento aprovado. 

 

 

b) PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 

 

O incentivo à produção científica e didático-pedagógica prevê̂ 

anualmente, através de Edital, a seleção de propostas para a concessão de 

bolsas de apoio científico para realização de projetos científicos, tecnológicos ou 

didático-pedagógicos e, consequentemente, publicações envolvendo os 

docentes e discentes responsáveis pelos projetos. Os objetivos deste são:  

  Estimular e fortalecer a produção docente e discente, mediante o apoio 

financeiro ao idealizador e condutor do projeto científico;  
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  Incentivar a produção científica pelos discentes principalmente nas 

pesquisas que dão origem os trabalhos de conclusão de cursos (TCC);  

  Contribuir para o início da proposta de se trabalhar com a Investigação 

Científica na Faculdade ESTRATEGO a partir do próximo ciclo do PDI, em 2021.  

 

Além dos requisitos obrigatórios previstos em Edital, o proponente deverá 

se enquadrar, obrigatoriamente, nas áreas de interesse da Faculdade 

ESTRATEGO, que são: Negócios ou Educação. 

Serão criadas publicações eletrônicas internas na Faculdade 

ESTRATEGO para estimular a produção docente e discente, atendendo as 

necessidades de divulgar os resultados das pesquisas que dão origem os 

trabalhos de conclusão de cursos (TCC), e os trabalhos de investigação científica 

e pesquisa docente, internos ou de outras IES parceiras.  

Quando se tratar de Bolsa Remunerada Mensal o valor a ser pago 

correspondente será fixado a cada semestre pelo CONSU, após aprovação do 

orçamento pela Mantenedora, sendo os valores deduzidos do valor das 

mensalidades na condição de Bolsa de Apoio Acadêmico ao Discente. 

 

 

8.5. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

A instituição implantará um Programa de Acompanhamento do Egresso – 

PAEG em conjunto com a Associação de Ex-Alunos da Instituição – ASSEG. 

Esse programa tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a instituição 

e seus ex-alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e 

permanente, por meio de todas as formas de comunicação possíveis, incluindo 

um espaço online. 

O PAEG tem como principais objetivos: 
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 Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre 

formação profissional realizada pela instituição, sua qualidade, e adequações 

dos currículos;  

 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação 

acadêmica adquirida; 

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

 Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

 Levantar e avaliar situações profissionais; 

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da Instituição que 

já estão aptos a ingressar no mundo do trabalho; 

 Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada 

(cursos não formais e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu). 

 

O PAEG expressa o compromisso da Instituição com o seu egresso, 

informando-lhe sobre notícias da sua área de formação, informações técnico-

científicas, eventos (jornadas, congressos, cursos de atualização, etc.), 

atividades de formação continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a 

seu professor, além do contato com colegas da turma. O PAEG visa, ainda, a 

organização de jornadas e congressos sobre temas atuais, de forma a manter o 

ex-aluno atualizado com o progresso no seu campo de atuação. 

Por outro lado, o ex-aluno, como profissional atuante no mercado, informa 

a instituição sobre os resultados alcançados e dificuldades encontradas após a 

graduação, bem como sugestões para melhorar e garantir a qualidade em cada 

área de atuação. 

A instituição proporcionará ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato 

Sensu e em um, eventual, segundo curso de graduação. Através da ASSEG os 

ex-alunos mantêm seu vínculo com a instituição, possibilitando o empréstimo de 

obras da biblioteca.  

 

São Políticas Institucionais da formação continuada da Faculdade:  

 Fomento à formação permanente para atender às necessidades do 
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mercado de trabalho; 

 Criação de oportunidades e condições para a progressão dos 

egressos na carreira profissional, de forma a permitir a ascensão social;  

 Promoção da integração e da interpenetração entre educação e 

formação profissional, aproximando academia e mundo do trabalho;  

 Reconhecimento e disseminação da necessidade de renovação 

permanente dos conhecimentos como forma de combate ao risco de rápida 

obsolescência dos conhecimentos veiculados na formação superior, em virtude 

da dinâmica dos novos tempos;  

 Fomento à manutenção do vínculo entre egresso e a Faculdade, 

permitindo:  

a) Conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética;  

b) Saber o índice de ocupação entre os egressos;  

c) Estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida;  

d) Conhecer a opinião dos empregadores dos egressos, utilizando-a para 

revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

e) Elaborar planos inovadores envolvendo a sustentabilidade, como forma 

de adequar o perfil profissional a exigência do mercado. 

9. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional é um momento de reflexão e um estudo crítico de 

cada Instituição sobre suas diversas dimensões, resultando em informações que 

reflitam a percepção de si mesma. 

A Avaliação Institucional contribui para uma maior transparência da 

gestão educacional perante a sociedade, permitindo a Faculdade ESTRATEGO 

demonstrar o cumprimento de suas funções de ensino e extensão e a coerência 

dos seus objetivos em relação às necessidades sociais. 



 
 

 108 

A avaliação visa cumprir uma retrospectiva crítica, socialmente 

contextualizada do trabalho realizado pela Instituição com a participação de 

docentes, discentes dirigentes e funcionários técnico-administrativos. Com isto 

pode gerar um diagnóstico técnico que possibilite um projeto integrado com o 

qual a comunidade envolvida se sinta identificada e comprometida. 

Para a Faculdade ESTRATEGO, a Avaliação Institucional é uma 

ferramenta importante para o planejamento e gestão educacional, contribuindo 

para o autoconhecimento da organização. Permite verificar o efetivo 

cumprimento da missão institucional e oferece, ainda, subsídios para os cursos 

reprogramarem e aperfeiçoarem seus projetos pedagógicos. Nesse sentido, é 

decisiva para que se possa perceber com clareza os erros e acertos e para que 

propostas possam ser encaminhadas e mudanças qualitativas possam ser 

efetuadas. 

 

Com essa preocupação, a Faculdade ESTRATEGO estabelece uma 

política para avaliação embasada nas seguintes diretrizes: 

 Sensibilização dos envolvidos sobre a importância do processo de 

autoavaliação, buscando atender as necessidades institucionais e proporcionar 

melhoria contínua, através de projetos que visem atingir esse objetivo. 

 Adoção de um compromisso ético e formal para garantir condições 

favoráveis ao bom desempenho da instituição e do educando; 

 Articulação entre os diferentes segmentos educacionais no processo 

de avaliação; 

 Autoconhecimento da Instituição e dos cursos através do resultado de 

suas ações, permitindo adequá-las às demandas sociais; 

 Busca contínua da qualidade no cumprimento de suas funções de 

ensino e extensão, em consonância com as demandas sociais e com a missão 

institucional; 

 Difusão do processo de avaliação interno e externo;  

 Garantia de uma metodologia que permita oportunidade de 

participação da comunidade e exercício da cidadania competente; 
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 Garantia do processo e avaliação de desempenho; 

 Maior participação da Instituição na comunidade; 

 Profissionalização da gestão pedagógica e administrativa. 

 

A proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) que foi instituída pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, estabelece 

que os resultados de avaliação serão o “referencial básico dos processos de 

regulação e supervisão da educação superior”. No caso das instituições, servirá 

para o credenciamento, ato legal para que a instituição possa funcionar, e para 

o recredenciamento. 

Os resultados das avaliações, divulgados através de conceitos numa 

escala de cinco níveis, ficarão disponíveis para a população na forma de perfis 

institucionais que trarão, além dos conceitos, os principais indicadores de 

qualidade e dos levantamentos censitários realizados. 

Para que este trabalho possa se tornar realidade, a Faculdade 

ESTRATEGO instituiu uma Comissão (CPA) para a elaboração e implementação 

do Projeto e Coordenação do Processo de Avaliação Institucional.  

 

Em relação às metas da CPA – Faculdade ESTRATEGO ficaram 

estabelecidas: 

 Definir e acompanhar indicadores acadêmicos e administrativos, 

com vistas a dar suporte para melhorar as realizações institucionais. 

 Promover a coleta, organização, processamento de informações, 

elaboração de relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais. 

 Dimensionar os pontos fortes e fracos, com o intuito de 

(re)dimensionar e (re)orientar a gestão acadêmica e administrativa. 

 Providenciar a divulgação dos resultados da Avaliação Institucional 

por múltiplos meios, eletrônicos e/ou impressos. 
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 Criar espaço para que ocorra uma ampla discussão sobre o 

processo de avaliação institucional, viabilizando informações para que o 

processo avaliativo se desenvolva e se torne mais rico a cada ano. 

 Estabelecer novos rumos para as ações na Faculdade 

ESTRATEGO a partir dos resultados das avaliações interna e externa. 

 Promover a meta-avaliação do Programa de Avaliação 

Institucional. 

 Acompanhar as ações e políticas do Sistema Nacional de 

Avaliação de Educação Superior (SINAES), bem como prestar as informações 

quando solicitadas ao órgão federal competente. 

 

A Faculdade ESTRATEGO, consciente dessa nova ordem de ideias e 

conceitos, numa postura contemporânea e preocupada com o cumprimento de 

sua missão e de suas metas dentro de um padrão de qualidade, propõe, através 

deste programa, a institucionalização do processo de avaliação de forma 

sistematizada. E para que isso venha a se efetivar, dando bons frutos em prol de 

todos os envolvidos, referido processo há de ser participativo e, gradativamente 

e de forma natural, se tornará parte integrante de todas as atividades 

institucionais. 

 

9.1. METODOLOGIA 

 

Um Programa de Avaliação Institucional deve utilizar uma estratégia que 

contemple as dimensões interna e externa, conjugando os aspectos quantitativos e 

qualitativos da realidade a ser examinada. Esse projeto pretende não só a busca de 

qualidade para o seu trabalho interno, mas também a satisfação das necessidades 

do seu ambiente externo, mercado e sociedade na qual a IES está inserida, com 

vistas a enfrentar os desafios do futuro. 

A aplicabilidade de qualquer técnica para um propósito particular depende 

de um grande número de fatores, os quais precisam ser cuidadosamente 
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considerados desde o início do processo avaliativo, o qual deve ser coletivo, 

participativo e organizado. 

Diante das rápidas transformações sociais, tecnológicas e 

comportamentais, o Programa pretende, através da busca da qualidade interna, 

obter a legitimação externa, com a satisfação de sua clientela e do crivo social. 

Portanto, em termos metodológicos, não se pode perder de vista a especificidade 

das características internas, nem tampouco deixar de lado padrões externos que 

permitam a comparabilidade. A CPA da Faculdade ESTRATEGO adota uma 

perspectiva quali-quantitativa, optando pela combinação de métodos e técnicas 

que mais se coadunam com as características da instituição, utilizando-se de 

uma avaliação diagnóstica formativa. 

São várias as formas de estruturação de um Projeto de Avaliação 

Institucional. A forma adotada pela Faculdade ESTRATEGO compreende fases 

que, por sua vez, subdividem-se em etapas de execução, todas elas 

interdependentes e complementares. 

 

Algumas dessas fases que compõem a proposta, detalhadas no 

Programa de Avaliação Institucional, e que são adotadas pela CPA, são: 

 Sensibilização; 

 Diagnóstico; 

 Autoavaliação; 

 Dimensões; 

 Avaliação externa; 

 Consolidação. 

 

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade ESTRATEGO 

atenderá a lei 10.861/2004, em seu artigo 3°, determina as 10 dimensões a 

serem avaliadas que são: 

I. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

II. Política de Ensino, Pós-Graduação e Extensão 

III. Responsabilidade Social 
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IV. Comunicação com a Sociedade 

V. Política de Pessoal 

VI. Organização e Gestão institucional 

VII. Infraestrutura Física 

VIII. Planejamento e Avaliação 

IX. Política de Atendimento ao Estudante 

X. Sustentabilidade Financeira 

 

Para cada uma das dimensões a CPA, baseia-se nas orientações da 

CONAES/INEP/2004 e nas discussões promovidas internamente para elaborar 

diferentes instrumentos quali-quantitativos para coleta de dados. 

 

Os resultados das avaliações, divulgados de forma analítica, através de 

conceitos numa escala de cinco níveis, ficarão disponíveis para a população na 

forma de perfis institucionais que trarão, além dos conceitos, os principais 

indicadores de qualidade e dos levantamentos censitários realizados. 

 

9.2. CPA E SEUS INTEGRANTES  

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade ESTRATEGO 

constitui um órgão de natureza suplementar, com atribuições de elaboração, 

implementação, aplicação e monitoramento do processo de autoavaliação 

institucional. 

A Comissão tem como objetivo subsidiar e orientar a gestão institucional 

em sua dimensão política, acadêmica e administrativa para promover os ajustes 

necessários à elevação do seu padrão de desempenho e à melhoria permanente 

da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. 

 

A CPA é integrada pelos seguintes membros: 

I. 2 (dois) docentes; 

II. 1 (um) discente; 
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III. 1 (um) funcionário técnico-administrativo; 

IV. 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 

 

No Ato de instituição da CPA o Diretor Geral indicará seu respectivo 

Coordenador dentre os docentes nomeados. 

 

Os membros da CPA são indicados da seguinte forma: 

I. Os professores, o funcionário técnico-administrativo e o discente 

são indicados pelos respectivos pares através de votação. 

II. O representante da sociedade civil organizada será convidado pela 

Mantenedora. 

 

Os membros da Comissão têm mandato de 03 (três) anos. 

 

Constituem-se atribuições da CPA: 

 Zelar pelo cumprimento deste Regulamento; 

 Deliberar sobre as questões gerais que dizem respeito à avaliação 

institucional; 

 Emitir pareceres em assuntos referentes à Avaliação Institucional; 

 Elaborar e reelaborar os projetos de Avaliação Institucional; 

 Promover a coleta, organização, processamento de informações, 

elaboração de relatórios das atividades referentes à avaliação de 

cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais; 

 Promover e acompanhar o desenvolvimento do Programa de 

Avaliação Institucional; 

 Providenciar a divulgação de resultados na Instituição; 

 Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo MEC; 

 Subsidiar o processo de planejamento institucional, assim como 

acompanhar    
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 Promover a meta-avaliação do Programa de Avaliação 

Institucional; 

 Assegurar a continuidade do Processo Avaliativo. 

 

São atribuições do Coordenador da CPA: 

 Representar a CPA da Faculdade ESTRATEGO, bem como 

convocar e coordenar suas reuniões; 

 Zelar pelo cumprimento do Programa de Avaliação Institucional e 

pela qualidade de seus serviços; 

 Decidir, “ad referendum”, quando for o caso, sobre assuntos 

urgentes; 

 Responsabilizar-se pelo relatório anual das atividades; 

 Ser o principal elo entre o Programa de Avaliação institucional e a 

avaliação externa. 

 

 

São atribuições dos membros da CPA: 

 Discutir, elaborar e aprovar o Plano de Ação da Avaliação 

Institucional, assim como acompanhar seu desenvolvimento; 

 Manifestar-se sobre padrões de qualidade das atividades de 

avaliação; 

 Acompanhar as ações e políticas do Sistema Nacional de 

Avaliação de Educação Superior (SINAES). 

 

 

9.3. AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS  

 

1) Na avaliação dos Projetos de Cursos será observado: 

I. na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do docente a cada atividade prevista: (aula teórica; aula 

prática, orientação de estágio, orientação de TCC, quando pertinente; orientação 
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de projetos integradores e interdisciplinares, orientação de monitoria, orientação 

de iniciação científica, quando pertinente). Infraestrutura física, laboratórios, 

recursos de informática e acervo e serviços da biblioteca; 

II. na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de 

disciplina; 

III. na gestão do Curso: movimentação de alunos: matrícula, transferência 

recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência interna. 

 

2) Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual competirá a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso; 

II. no Colegiado de Curso, ao qual competirá, conforme Regimento, 

Planejar, Acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares 

do curso; 

III. na CPA, a qual competirá a avaliação prevista das 3 dimensões 

orientadas nos instrumentos do MEC; 

IV. No Conselho Superior (CONSU) da Faculdade ESTRATEGO. 

 

3) Das Avaliações externas: 

As avaliações externas feitas por comissões do MEC e os resultados de 

ENADE servirão de referência para os estudos do NDE e do Colegiado de Curso, 

terão divulgação ampla e fornecerão subsídios para as adequações necessárias. 

 

4) Formas de utilização dos resultados das avaliações: 

Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma 

primeira análise e emite relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base 

nesse relatório é desenvolvido um fórum de discussão com as partes envolvidas 

no aprofundamento da análise, identificação de causas e efeitos e soluções de 

melhoria, gerando um relatório final da etapa a ser encaminhado para 

homologação da CPA e Diretoria Geral da Faculdade, com atividades e ajustes 

que deverão ser implementados. Após consolidação do relatório, será divulgado 
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no site institucional um relato sobre o processo de avaliação e como 

identificamos as causas e propostas de melhorias, para conhecimento geral da 

comunidade acadêmica.  

10. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

10.1. INSTALAÇÕES GERAIS 

 

As instalações gerais da ESTRATEGO foram projetadas com o intuito de 

atender às necessidades institucionais, tanto de execução, como de suporte. 

Levando em consideração a disponibilidade dos serviços previstos, para toda a 

comunidade acadêmica; buscando oferecer meios apropriados de ofertas 

desses serviços, possibilitando qualidade e boa condição de infraestrutura, com 

inovadores recursos tecnológicos.  

 

10.1.1. Instalações Administrativas 
 

As instalações administrativas da ESTRATEGO foram projetadas para 

facilitar os trabalhos, levando em conta a ergonomia necessária para o usuário. 

Os espaços para o apoio administrativo correspondem à: 

 

1. ESPAÇO CORPORATIVO = 64,0 m2. 1 espaço para uso compartilhado 

pelos gestores, CPA e técnico-administrativos. Mesas, cadeiras, computadores 

e armários. 

2. DIRETORIA = 25,0 m2, divididos em 3 salas com mesa, cadeira, 

armário e computadores. 

3. SALA DE REUNIÕES = 11,0 m2. Sala com mesas e cadeiras, além de 

infraestrutura adequada para reuniões e treinamentos, com recursos 

tecnológicos. 

 

Todos os ambientes administrativos possuem: 
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Dimensão. O tamanho dos ambientes é adequado à função exercida, 

mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica. Acústica dos ambientes administrativos é adequada, facilitando 

aos funcionários técnico-administrativos e coordenadores a concentração 

necessária para execução das atividades. 

Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

insulfilme ou persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de 

luminárias com lâmpadas fluorescentes que, nos horários noturnos, atendem 

muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas, possuem também 

aparelho de ar condicionado split, que consegue manter de forma controlada a 

temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e 

possuem amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão 

escritório) e possuem braços para descanso; as telas dos computadores são 

planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também 

muitos espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os 

documentos. Nas áreas de trabalho existe um bebedouro e locais para café e 

chá. 

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, 

a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de 

papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e 

agradável. 

Prevenção. A Instituição dispõe de equipamentos de combate a incêndios 

compostos de hidrantes distribuídos nas áreas de circulação e extintores 

distribuídos internamente. Bem como, lâmpadas de emergência distribuídas nas 

áreas internas e nas áreas de circulação e escadas de emergência. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
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10.1.2. Salas de Aula 
 

As salas de aulas da ESTRATEGO foram projetadas para atender às 

tecnologias mais modernas de ensino. Já estão disponíveis e equipadas 2 salas 

de aulas, com espaços de aproximadamente 38,0 m² e capacidade para 45 

alunos, além de uma sala de reunião de 28,0 m² que os poderão utilizar em 

reuniões de grupo com os alunos para orientações. 

O prédio já está projetado para atender todos os anos, com uma boa 

expansão no número de salas de aula, o que atenderá as demandas futuras. 

Todas as salas possuem: 

Dimensão. O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, 

permitindo bons espaços de circulação e visualização do quadro. 

Acústica. A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 

interação entre os colegas de sala. 

Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias 

com lâmpadas fluorescentes que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas, possuem também 

aparelho de ar condicionado split, que consegue manter de forma controlada a 

temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Quadro branco para uso de pincel; tela para projeção de 

datashow ou retroprojetor; cadeiras que atendem o melhor conforto dos alunos 

e professores; mesas individuais que dão maior espaço aos alunos e liberdade 

para o professor em dinâmicas de grupo; e mesa individual e maior para o 

professor. 

Limpeza. Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as 

aulas, já nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de 

limpeza que realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, 

mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 
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Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

10.1.3. Auditório ou Equivalente 
 

A ESTRATEGO possui um auditório para 70 lugares, projetado para 

atender eventos dos cursos e/ou institucionais oferecendo a infraestrutura 

adequada para realização das conferências. Podemos caracterizar sua estrutura 

como: 

Dimensão. O tamanho é adequado para eventos de médio porte, com 

área do auditório de 54,0 m2, no formato retangular. 

Acústica. A acústica é compatível à sua dimensão, facilitando aos 

participantes uma boa compreensão do que é apresentado. 

Iluminação. Possui amplas janelas para iluminação natural; persianas 

para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. Possui amplas janelas e aparelho de ar condicionado split, 

que consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem 

produzir ruído. 

Mobiliário. Tela para projeção de datashow ou retroprojetor; cadeiras que 

atendem o melhor conforto dos participantes. 

Limpeza. Há cestos de lixo que atendem o uso durante as atividades, já 

nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que 

realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre 

o ambiente higiênico e agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
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10.1.4. Estúdios  
  

A Faculdade ESTRATEGO conta com dois estúdios de gravação. O 

principal com seis (6,0 m2), localizado no segundo andar ao lado do corporativo; 

e um estúdio de gravação auxiliar com dezoito (18,0 m2), localizado no terceiro 

andar, contendo duas cabines com isolamento acústico e ambiente totalmente 

climatizado. Ambos são equipados com mesas, cadeiras e computadores, além 

de oferecerem uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento das 

atividades de ensino e aprendizagem como realização de vídeo conferências, 

transmissões ao vivo e gravações de vídeo aulas em EAD. 

Acústica. O Tratamento acústico é adequado, evitando eco de áudio 

durante a gravação e facilitando aos docentes a obterem a concentração 

necessária para execução das atividades. 

Iluminação. O estúdio possui uma boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes que atendem muito bem as dimensões do espaço, 

diminuindo as sombras. 

Ventilação. Cada cabine possui aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente, sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e 

possuem amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão 

escritório) e possuem braços para descanso; as telas dos computadores são 

planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do usuário. 

Limpeza. Todos os ambientes possuem cestos de lixo que atendem o uso 

durante o horário de expediente. Já nos intervalos entre os turnos, a Instituição 

possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e poeira 

dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

Acessibilidade. O Estúdio no primeiro andar possui acesso de fácil 

circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
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10.1.5. Sala de Professores 
 

Os docentes possuem uma sala específica e bem localizada, com 23,0m2 

e capacidade para 12 professores sentados. As instalações foram projetadas 

buscando: criar um ambiente agradável de convivência; um local que o professor 

possa permanecer algumas horas, caso seja necessário; um ambiente onde ele 

possa trabalhar; e um local de descanso entre os intervalos de aulas.  

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa que facilita os trabalhos dos docentes e a 

interação entre os mesmos; as cadeiras são almofadas e confortáveis; há 3 

nichos para estudo individual com computadores para uso exclusivo dos 

professores; e há também área para arquivo individual. Na sala existe um 

bebedouro e locais para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

10.1.6. Espaços para Atendimento aos Alunos 
 

A instituição possui variadas formas de atendimentos, sendo elas por 

plataformas digitais, as quais podem ser, por meio de redes sociais, site, portal 



 
 

 122 

do aluno, e via telefone. Além dessas possibilidades, possuímos 5 espaços 

específicos para atendimentos aos alunos, sendo eles: 

1. RECEPÇÃO. Com 12,0 m2, adequado às atividades exercidas de 

suporte da Secretaria Acadêmica, mantendo um bom espaço de circulação e 

área para armários. Local onde os alunos terão todo o apoio à vida acadêmica.5 

2. SECRETARIA ACADÊMICA. Com 27,0 m2, adequado às atividades 

exercidas internamento pela Secretaria Acadêmica. 

3. SALA DE APOIO PEDAGÓGICO. Com 6,0 m² e servirá para 

orientações aos alunos no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, 

servindo para orientação pedagógica e psicopedagogia, mediante agendamento 

ou demandas que necessitem um acompanhamento. 

4. SALA DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÕES = 19,5 m2. Duas salas, 

ambas no primeiro andar, localizadas próxima à Sala dos Professores e 

Coordenação de Curso. A primeira sala com 13,0 m2, utilizada pelos professores 

Tempo Parcial e Integral para as orientações dos acadêmicos. Já a segunda 

sala, com 6,5 m2, utilizada pela Coordenação e Professores para atendimento 

de demandas administrativas do curso. As salas são equipadas com mesas e 

cadeiras, além de infraestrutura adequada para reuniões e orientações. Este 

espaço poderá ser utilizado para reuniões com grupos pequenos de alunos. 

5. SALA DE REUNIÕES = 11,0 m2. Sala com mesas e cadeiras, além de 

infraestrutura adequada para reuniões e treinamentos. Este espaço poderá ser 

utilizado para reuniões com grupo de alunos. 

 

Acústica. Acústica dos ambientes é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. As salas possuem boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de 

sombras. 

Ventilação. As salas possuem aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 
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Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e 

possuem amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão 

escritório) e possuem braços para descanso; as telas dos computadores são 

planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também 

muitos espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os 

documentos. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

10.1.7. Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 
 

O coordenador da CPA possui espaço específico junto ao Espaço 

Corporativo, a área com 63,0 m2 é compartilhada com as funções administrativas 

e de gestão acadêmica da Faculdade ESTRATEGO. Além disso, para facilitar os 

trabalhos, há uma Secretaria própria da coordenação, onde permanecem 

funcionários para atender algumas atividades dos coordenadores (impressões, 

entrega de recados e avisos, organizar registros acadêmicos etc.). O ambiente 

possui: 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 

concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 
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Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e 

possuem amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão 

escritório) e possuem braços para descanso; as telas dos computadores são 

planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também 

muitos espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os 

documentos. Nas áreas de trabalho existe um bebedouro e locais para café e 

chá.  

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, 

a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de 

papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e 

agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

Reuniões. Para realizar as reuniões da CPA será utilizada a SALA DE 

REUNIÕES, com 11,0 m2, equipadas com mesas e cadeiras, além de 

infraestrutura adequada para reuniões e treinamentos. Este espaço poderá ser 

utilizado para reuniões entre os integrantes da CPA e também para avaliações 

em Grupos Focais com alunos, docentes, coordenadores e gestores. 

 

10.1.8. Gabinetes/Estações de Trabalho para Professores em Tempo 
Integral – TI 
 

Os professores TI possuem dois espaços de trabalho, a Sala de 

Professores (23,0 m2) e a Sala dos Professores (8,0 m2). As instalações foram 

projetadas buscando criar um ambiente agradável de convivência entre as 

coordenações e os docentes que desenvolvem atividades mais permanentes na 

ESTRATEGO, sendo um ambiente onde se possa trabalhar com concentração. 

Além disso, para facilitar os trabalhos, há uma Secretaria própria da 

coordenação, onde permanecem funcionários para atender algumas atividades 
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dos coordenadores (impressões, entrega de recados e avisos, organizar 

registros acadêmicos etc). O ambiente possui: 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 

concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas são modernas e 

possuem amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão 

escritório) e possuem braços para descanso; as telas dos computadores são 

planas, o que não acarreta tantos problemas à visão do usuário. Há também 

muitos espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os 

documentos. Nas áreas de trabalho existe um bebedouro e locais para café e 

chá. 

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, 

a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de 

papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e 

agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

10.1.9. Instalações Sanitárias 
 

A ESTRATEGO possui conjuntos de instalações sanitárias de fácil acesso 

aos alunos e funcionários. Podemos caracterizar algumas características como: 
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Dimensão. O tamanho é adequado para as necessidades atuais, com 

área total de 28,0 m2 distribuídos em conjuntos femininos, masculinos e para 

deficientes físicos. 

Iluminação. Os conjuntos atendem aos requisitos da vigilância sanitária, 

possuindo iluminação natural ou/e luminárias com lâmpadas fluorescentes. 

Ventilação. Os conjuntos possuem boa ventilação natural ou sistema de 

exaustor quando necessário. 

Limpeza. Os conjuntos possuem diversos pontos com cesto de lixo, onde 

são regularmente recolhidos, em vários horários, pela equipe própria de limpeza 

que realiza toda a remoção de papéis, bem como a limpeza dos pisos (cerâmica), 

paredes (cerâmica) e bancadas, mantendo sempre o ambiente higiênico e 

agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

10.1.10. Espaços de Convivência e de Alimentação 
 

Como áreas de convivência, a Faculdade ESTRATEGO possui uma 

Cantina que ocupa 88,0 m2.  

Dimensão. Estes espaços são adequados aos dois primeiros anos dos 

cursos de graduação. 

Iluminação. Possui amplas janelas para iluminação natural e boa 

disposição de luminárias com lâmpadas fluorescentes que, nos horários 

noturnos, atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Limpeza. Existem cestos de lixo que atende o uso. A Instituição também 

possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis, restos 

de alimentos e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

Acessibilidade. A área possui amplas áreas com acessibilidade, sendo 

de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
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10.2. BIBLIOTECA 

 

10.2.1. Infraestrutura Física 
 

A Biblioteca com 57,0 m2 de área total, com instalações e equipamentos 

adequados ao estudo e pesquisa. Tendo uma sala ampla com o acervo, mesas 

e cadeiras para estudos em grupo, além de cabines de estudo individual. 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público 

em geral via Internet, que pode ser consultado, na biblioteca, em computadores 

disponíveis, permitindo consulta por: autor, título e assunto(s) atribuído(s) a cada 

documento. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada 

e disponíveis para empréstimo, segundo a política da instituição. 

Disposição. O acervo específico de cada área do conhecimento 

encontra-se disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, 

numa distribuição racional, mediante os requisitos estabelecidos para o 

funcionamento dos cursos. Há também uma sinalização visível que facilita ao 

usuário encontrar a fonte de que necessita. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Prevenção. A Instituição dispõe de equipamentos de combate a incêndios 

compostos de hidrantes distribuídos nas áreas de circulação e extintores 

distribuídos internamente na biblioteca. Bem como, lâmpadas de emergência 

distribuídas nas áreas internas e nas áreas de circulação, rampas e escadas. 

Banheiros. Os banheiros são de fácil acesso, sendo distribuídos em 

banheiros masculinos, femininos e para deficientes físicos. 

Acessibilidade.  A área da Biblioteca possui amplas áreas com 

acessibilidade, sendo de fácil circulação para pessoas com deficiência física ou 

mobilidade reduzida. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar nas mesas ou 

nas cabines individuais: pastas, cadernos, materiais, apostilas, bolsas, 

embrulhos, celular       desligado e    outros   materiais, exceto   os   necessários 
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para seu   estudo.  Por   questão    de   higiene   e prevenção contra insetos e 

animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas. A biblioteca 

possui também sistema de controle do acervo. Dispomos de três câmeras para 

gravação e monitoramento do local.  

Estudos Individuais. A área reservada para consultas individuais está 

distribuída no espaço físico central do acervo geral. São cabines individuais com 

cadeiras confortáveis, dispostas a atender a demanda dos cursos. 

Estudos em Grupos. A Biblioteca disponibiliza espaços, com mesas e 

cadeiras confortáveis para estudo em grupo (4 lugares/mesa). Atendendo a 

demanda inicial dos cursos. 

Informática. Os alunos possuem acesso aos equipamentos de 

informática diretamente na Biblioteca, onde estão disponíveis 5 máquinas e 10 

tabletes. Os equipamentos permitem aos discentes acessar à Internet e elaborar 

seus trabalhos acadêmicos. Ainda, possui programas (como o NVDA, DOSVOX, 

VLIBRAS), que possibilitam o acesso a pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 

 

 

10.2.2. Serviços e Informatização 
 

A) SERVIÇOS 

 

Horário de funcionamento: 

 Segunda à Sexta-feira: das 8h até às 22h; 

 Sábado: 8h até às 14h. 

No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu 

horário alterado. 

 

Serviço de acesso ao acervo: 

A Biblioteca tem como um dos seus objetivos, facultar à comunidade 

acadêmica os recursos bibliográficos necessários à investigação e ao ensino. 
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Oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre acesso, 

dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, tendo 

contato direto com o livro. 

A Biblioteca coloca a disposição de seus usuários, dois tipos de 

empréstimos: empréstimo de referência, que compreende a retirada de material 

bibliográfico e audiovisual para uso exclusivo no recinto da Biblioteca; e 

empréstimo de circulação, à disposição para empréstimo domiciliar, permitido a 

alunos, professores e funcionários da Instituição. O limite de volumes 

emprestados e prazo de devolução variam de acordo com a categoria do usuário, 

conforme consta no Regimento da Biblioteca. É indispensável a apresentação 

do cartão de identificação para o uso dos serviços da Biblioteca. 

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, 

facultados a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 

acadêmica devidamente cadastrados. Para orientação da utilização dos serviços 

oferecidos, bem como a localização de material bibliográfico, os usuários 

encontrarão à disposição funcionários para atender a cada necessidade. São, 

também, realizadas visitas orientadas para alunos calouros, professores e 

visitantes. 

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede e 

disponíveis na área da biblioteca, o acesso para consulta do acervo por: autor, 

título e assunto(s). A Biblioteca também dispões aos alunos periódicos. 

As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de 

acordo com a tabela CDU, em ordem alfanumérica crescente. 

Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

 

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos: 

 

A Biblioteca da Faculdade ESTRATEGO disponibiliza serviços tais como: 

 Empréstimo para reprografia; 
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 Auxílio à pesquisa por intermédio ao acesso da Base de Dados local 

representado pelo sistema integrado da Biblioteca; 

 Orientação às atividades de âmbito técnico-científico por meio de 

acesso de Base de Dados Textuais e Bibliográficas de Universidades, Centros 

Universitários e Faculdades; 

 Conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação; 

 Manual da Faculdade ESTRATEGO com as exigências específicas 

para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 

 

Pessoal Técnico e Administrativo: 

 

A Biblioteca é órgão suplementar, subordinado à Diretoria Geral, 

encarregado de proporcionar apoio às atividades de ensino e extensão. 

Os serviços da Biblioteca estão sob a responsabilidade de um 

bibliotecário, designado pelo Diretor Geral, e de seus auxiliares. 

O quadro de pessoal da biblioteca compõe-se de: 

 

 Bibliotecário = 1 (Bibliotecária: Paolla Cristine Monteiro Novais); 

Atribuições (Registro, Classificação e Catalogação dos Livros / 

Supervisão da indexação de periódicos / Controle de Atribuições e Horários de 

Pessoal) 

 Auxiliar de Biblioteca = 1; 

Atribuições (Controle de Estantes / Atendimento de Referência / 

Preparação técnica de livros e periódicos / Atendimento de Empréstimo) 

 

B) INFORMATIZAÇÃO 

 

A Tecnologia de Informação tem sido um importante instrumento de 

gerenciamento dos processos formadores das rotinas da Biblioteca da 

Faculdade ESTRATEGO, por intermédio de um sistema de TI torna-se possível 

a gestão biblioteconômica e de pessoal. 
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O sistema da Biblioteca da Faculdade ESTRATEGO utiliza recursos 

compartilhados, fazendo-se utilizar as ferramentas de comunicação mais 

especificamente a Intranet e o acesso à rede Internet, possibilitando desta forma 

uma abrangência maior quanto à utilização da informação elemento fundamental 

para a geração do conhecimento. 

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso simultâneo para consulta ao acervo disponível. Através dos 

computadores, os usuários podem consultar o acervo por: autor, título e 

assunto(s).  

10.2.3. Plano de Atualização do Acervo  
 

A Biblioteca da FACULDADE ESTRATEGO disponibiliza um acervo que 

inclui diversas obras referentes a assuntos que integram os programas 

acadêmicos em nível de graduação e pós-graduação. Dessa forma, se propõe a 

desempenhar o papel de facilitadora e difusora do conhecimento. 

 

Livros: 

O acervo específico para as disciplinas já existentes é adquirido em 

número suficiente visando suprir as necessidades oriundas dos cursos.  O 

acervo da bibliografia básica possui, pelo menos, 3 (três títulos) por unidade 

curricular no acesso virtual ilimitado. 

O acervo da bibliografia complementar, com no mínimo 4 (quatro) títulos 

por unidade curricular, sendo alguns destes físicos e outros virtuais com acesso 

ilimitado  e na proporção média de 1(um) exemplar físico para cada vaga anual 

autorizada, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar 

informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES, disponíveis no acervo 

virtual. 

 

Periódicos: 

A Biblioteca da FACULDADE ESTRATEGO disponibilizará um amplo 

acervo de periódicos para atender aos cursos através da modalidade de acervo 
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virtual, sendo os títulos por curso e atendendo as demandas previstas nos 

componentes curriculares básicos e complementares, disponível através do 

Portal da FACULDADE ESTRATEGO. 

 

Planejamento e expansão do acervo: 

A FACULDADE ESTRATEGO planeja, de maneira crescente, investir na 

expansão do acervo físico e virtual disponibilizado aos cursos de graduação e 

pós-graduação lato sensu. De acordo com o planejamento quantitativo previsto 

para este PDI 2017-2022, a FACULDADE ESTRATEGO pretende investir 10,0% 

da receita líquida na expansão e atualização do acervo disponibilizado na 

biblioteca, o que atenderá a integralização dos cursos solicitados no ato do 

credenciamento e novos cursos previstos para o intervalo do PDI. 

A biblioteca da FACULDADE ESTRATEGO atende aos coordenadores de 

curso e aos docentes, por meio da aquisição de novos títulos, mantendo o acervo 

atualizado. Para tanto, os docentes encaminham um relatório com as indicações 

de novos títulos a serem adquiridos, prevendo sua utilização no período letivo 

subsequente. Este procedimento não exclui aquisições extras, conforme a 

necessidade mais premente. Levando também em consideração as sugestões 

dos usuários, assim verificando se a coleção satisfaz aos usuários e se há 

mudanças de interesse por parte da comunidade acadêmica. Dessa forma, o 

setor mantém um fluxo que possibilita o tombamento frequente de novos 

exemplares na biblioteca. 

 Tanto a atualização quanto a expansão do acervo ocorrerão com 

periodicidade semestral no encerramento do período letivo. Serão utilizadas 

como fontes de informação as bibliografias fornecidas pelo corpo docente, 

bibliografias gerais e especializadas de acordo com o PPC, e sugestões dos 

discentes. Todo material solicitado será encaminhado pelos coordenadores de 

curso ao(à) bibliotecário(a) responsável, para ser avaliado se o número de 

exemplares solicitados é viável, fazendo uma pesquisa no acervo, do número de 

exemplares existentes ou não. São critérios do procedimento: realizar contato 

periódico com os professores e coordenadores, verificar as deficiências do 
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acervo e indicar o material a ser adquirido, selecionar o material bibliográfico 

recebido por doação a ser incorporado ao acervo. 

 

10.3. RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A Faculdade ESTRATEGO planeja, de maneira crescente, incorporar os 

avanços tecnológicos ao ensino de Graduação. Para tanto, promoverá a 

aquisição e a atualização de seu parque tecnológico. Incentivará, também, a 

participação de seus docentes e técnico-administrativos em Oficinas e 

Seminários que abordem temas relacionados à incorporação de novas 

tecnologias ao processo de ensino/aprendizagem para que promovam, no 

âmbito da Faculdade, as inovações desejadas. 

A ESTRATEGO investirá, de forma contínua, no aprimoramento e na 

otimização da infraestrutura necessária para qualificar as disciplinas dos cursos 

ofertados. Ciente de que parte dos(as) estudantes não possuem computadores 

com acesso à internet em sua residência, são disponibilizados, em seu campus, 

computadores à disposição na Biblioteca e Laboratório de Informática, nos dias 

letivos normais das 8h às 22h. 

Além do fácil acesso, o Corpo Discente contará, no mesmo período, com 

suporte técnico organizado pelo Setor de TI da ESTRATEGO. O objetivo é 

acompanhar de perto as principais dúvidas que porventura possam surgir, bem 

como qualificar a relação docente – discente, dentro dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, utilizados por todos os Cursos Superiores. 

Também consta disponível equipamentos que permitam o acesso à 

internet em qualquer parte do campus, via wi-fi, com acesso restrito à 

comunidade acadêmica, autenticado por senha, passado para todos os 

estudantes e docentes no início do semestre. Isto torna possível a 

navegabilidade sem a necessidade de cabos ou uso de Laboratórios de 

Informática. 
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A FACULDADE ESTRATEGO disponibilizará, para seus docentes e 

discentes, uma ferramenta de Tecnologia da Informação que, entre outras 

facilidades: 

a) Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar 

os encontros entre docentes e discentes; 

b) Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

c) Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

d) Permite o acompanhamento, pela Coordenação de Curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

e) Possibilita atividades de recuperação de estudos e de Nivelamento; 

f) Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

 

O Portal será disponibilizado para alunos e professores no site 

institucional no ambiente on-line. Dentre as ferramentas que poderão ser 

disponibilizadas podemos citar: Atividades de Aprendizagem: Planos de 

Ensino/Aula, postados pelos professores; Material de Aula; Avaliação/ Exercício; 

Entrega de Trabalhos; Biblioteca Virtual; Avisos; Debate (fórum); Documentos 

Institucionais; Eventos; Agenda Virtual; Perfil do Aluno. 

O Portal, para a Faculdade ESTRATEGO, expressa inovação e 

dinamismo no cotidiano acadêmico, favorecendo a relação entre as atividades 

de ensino e de aprendizagem. 

O sistema da Biblioteca da Faculdade ESTRATEGO utiliza o catálogo 

informatizado disponível para o público em geral via Internet, que pode ser 

consultado, na biblioteca, em computadores disponíveis, permitindo consulta 

por: autor, título e assunto(s) atribuído(s) a cada documento. 

Além de várias ferramentas tecnológicas que permitem a organização de 

um curso e o gerenciamento de informações, o Ambiente Virtual Moodle 

escolhido para ser utilizado na Estratego, possibilita a inovação de conteúdos 
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por meio da integração de múltiplas mídias, linguagens e recursos, e 

principalmente, viabiliza a inovação de modelos pedagógicos. Pois, não basta 

que se proceda a uma diferenciação somente de conteúdo ou de recursos 

modernos de tecnologias, é necessário promover a interação entre os agentes 

do processo de ensino e aprendizagem e objetos de conhecimento, elaborar e 

socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos.  

Nesse sentido os recursos tecnológicos do Moodle possibilitam o 

desenvolvimento de necessárias mudanças metodológicas no processo 

educativo, como o desenvolvimento de atividades educativas que gerem 

interação, colaboração, criação e reflexão entre os estudantes. Assim como, a 

interdisciplinaridade, por exemplo, por meio da promoção de projetos 

interdisciplinares, inclusive de ação continuada e de longo prazo, considerando 

e correlacionando os objetivos de aprendizagem de cada componente curricular. 

Outra ação inovadora é o uso de metodologias ativas e mais atrativas, em 

que o aluno é o construtor e condutor do seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, por exemplo, trabalhando os componentes curriculares a partir 

de projetos construídos pelos próprios alunos possibilitando a experimentação, 

resolvendo problemas reais, criando e testando soluções concretas.  

O desenvolvimento destes projetos, podem ser orientados presencialmente 

e virtualmente por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo possível 

cada equipe dispor de um espaço de interação com todos os recursos 

necessários (chat, fórum de discussão, web conferência para reuniões, mural 

para compartilhamento de informações, envio de arquivos etc.).  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem também possibilita o professor 

desenvolver uma diversidade de práticas pedagógicas e feedbacks 

personalizados a cada aluno, considerando o perfil, o ritmo e as especificidades 

de cada estudante, permitindo o aprendizado e o acompanhamento mais 

personalizado de cada aluno. 

O Moodle também apresenta recursos como a Gamificação, que possibilita 

incentivar o uso de jogos na aprendizagem; planejar práticas pedagógicas 
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utilizando a lógica dos games, incorporando elementos como aventura, 

competição e premiação. 

Nesse sentido, é objetivo da Faculdade Estratego promover o uso 

pedagógico dos recursos do Moodle, utilizando-os a favor da realização de 

práticas mais inovadoras, usar a tecnologia de forma lúdica e criativa como 

ferramenta de estímulo ao engajamento, à aprendizagem e à colaboração entre 

os alunos, extrapolando os muros da faculdade.  

Além disso, a aplicação de novas tecnologias da EAD será compartilhada 

com o ensino presencial promovendo inovações significativas na forma de 

ensinar e aprender, criando uma cultura digital na educação presencial. 

 

10.3.1. Laboratório de Informática 
 

Os alunos possuem acesso aos equipamentos de informática diretamente 

no Laboratório, onde estão disponíveis 15 máquinas. Os equipamentos permitem 

aos discentes acessar à Internet e elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

A Faculdade ESTRATEGO adota a seguinte política, de forma 

globalizada, para sua estrutura de informática disponibilizada para a comunidade 

acadêmica: 

- Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento regular 

de materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades; 

- Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

- Propicia pesquisas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

A Faculdade ESTRATEGO planeja, de maneira crescente, incorporar os 

avanços tecnológicos ao ensino de Graduação. Para tanto, promoverá a 

aquisição e a atualização de seu parque tecnológico. Incentivará, também, a 

participação de seus docentes e técnico-administrativos em Oficinas e 
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Seminários que abordem temas relacionados à incorporação de novas 

tecnologias ao processo de ensino/aprendizagem para que promovam, no 

âmbito da Faculdade, as inovações desejadas. 

A ESTRATEGO investirá, de forma contínua, no aprimoramento e na 

otimização da infraestrutura necessária para qualificar as disciplinas dos cursos 

ofertados. Ciente de que parte dos(as) estudantes não possuem computadores 

com acesso à internet em sua residência, são disponibilizados computadores 

para pesquisas acadêmicas, em seu campus, à disposição na Biblioteca, nos 

dias letivos normais das 8h às 22h. 

Além do fácil acesso, o Corpo Discente contará, no mesmo período, com 

suporte técnico organizado pelo Setor de TI da ESTRATEGO. O objetivo é 

acompanhar de perto as principais dúvidas que porventura possam surgir, bem 

como qualificar a relação docente – discente, dentro dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, utilizados por todos os Cursos Superiores. 

Também consta disponível equipamentos que permitam o acesso à 

internet em qualquer parte do campus, via wi-fi, com acesso restrito à 

comunidade acadêmica, autenticado por senha, passado para todos os 

estudantes e docentes no início do semestre. Isto torna possível a 

navegabilidade sem a necessidade de cabos ou uso de Laboratórios de 

Informática. 

 

10.3.2. Infraestrutura tecnológica 
 

SOFTWARES UTILIZADOS 

Estes são os recursos de softwares que serão usados no design, 

desenvolvimento e implementação dos cursos EAD da Faculdade ESTRATEGO: 

a) LMS plataforma (Moodle): neste ambiente será projetados os cursos e 

servirá como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com diferentes 

estratégias de comunicação e professor acompanhante, materiais de estudo, 

atividades de aprendizagem, espaços de reunião e outros recursos educacionais 
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necessários para a execução do curso. Esta plataforma está instalada em 

servidor externo, com acesso via web. 

A Faculdade ESTRATEGO terá uma equipe de técnicos que fornecerá 

suporte de help desk aos usuários, garantindo o funcionamento adequado do 

mesmo. 

b) Big Blue Button: Software de webconferênciaque oferece recursos de 

interação focados em educação a distância, disponível na sala de aula virtual da 

nossa plataforma Moodle, nos espaços de reuniões virtuais desenhados pelo 

tutor. 

c) YouTube: Plataforma que permite compartilhar vídeos, produção da 

Faculdade ou vídeos públicos que poderão ser utilizados com fins didáticos. 

d) Vimeo: Plataforma que permite compartilhar vídeos, produção da 

Faculdade, vídeos privados de aulas e transmissõesao vivo de aulas, 

plataforma integrada no AVA. 

e) Wordpress: Sistema de gestão de conteúdo para internet, utilizado no 

desenvolvimento e gerenciamento de sites e hotsites, conta com a 

possibilidade de utilização de templates garantindo agilidade no 

desenvolvimento de novos sites e hotsites. 

f) Basecamp: Sistema Web para gerenciamento de projetos e atividades 

rotineiras, permitindo compartilhamento de informações e documentos entre 

funcionários e departamentos, além da comunicação direta através de 

mensagens instantâneas. 

g) MyCloud: Servidor privado de armazenamento em nuvem com 

gerenciamento de usuários e grupos de usuários, conta com um sistema de 

alto desempenho que oferece acesso seguro aos arquivos e mídias a oartir de 

qualquer computador, tablet ou smartphone conectado à internet. 

 

INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENADORES DE 

CURSO A DISTÂNCIA 

A FACULDADE ESTRATEGO disponibiliza um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para que os alunos possam ter informações sobre seu 
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curso, bem como interagir com seus tutores de aprendizagem e 

acompanhamento e professor. 

Ao acessar o ambiente de aprendizagem pelo link disponível diretamente 

no site da Faculdade ESTRATEGO os alunos encontrarão todas informações 

necessárias para seu curso de graduação EaD. Nesse ambiente os alunos têm 

informações sobre o calendário institucional, as datas de fechamento de cada 

atividade e as datas das avaliações regulares, a prova presencial e a segunda 

chamada. No item calendário. 

No item atendimento o aluno tem acesso a todos os telefones de contato 

dos Polos e poderá registrar suas necessidades de interação através de um 

sistema de suporte ao usuário diretamente conectado ao tutor de 

acompanhamento. Esse sistema visa auxiliar ao aluno, quanto seu acesso ao 

ambiente, login e senha, dúvidas sobre datas, entre outras informações de 

suporte acadêmico que não envolvam mediação de aprendizagem. 

O aluno também poderá acessar a biblioteca virtual, utilizando o login e 

senha, pois ainda não está logado ao sistema para realizar pesquisas 

direcionadas aos seus componentes curriculares ou de interesse pessoal, uma 

vez que o acesso por login e senha antes de acessar ao AVA está disponibilizado 

para o aluno matriculado nos cursos da Faculdade ESTRATEGO para que ele 

possa ampliar constantemente seu conhecimento e promover a pesquisa. 

Ao acessar o item “Metodologia EaD” o aluno terá toda a explicação do 

modelo de aprendizagem e como funciona sua avaliação. 

Após acessar o AVA, utilizando o login e senha o aluno encontrará outra 

interface, que primeiramente lhe apresentará seu desempenho nas disciplinas 

de seu curso para que o aluno tenha um acompanhamento quantitativo de suas 

atividades. 

No link gabaritos o aluno encontrará suas avaliações comentadas pelos 

professores e poderá solicitar vistas de sua prova e agendar chat com o tutor de 

aprendizagem para revisão e esclarecimentos. O atendimento nessa interface 

será feito pelo tutor de aprendizagem, que discutirá questões referentes ao 

conteúdo. 
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Ao acessar seu componente curricular o aluno ainda terá acesso a 

enviar mensagens para seus tutores de aprendizagem e professor responsável, 

bem como a toda a equipe de suporte da Faculdade ESTRATEGO Virtual e 

coordenador de seu curso, como enviar e-mails para todos os participantes de 

seu curso. 

Outra forma de comunicação e interação é a dada pelos chats de 

revisão em que os alunos conversam com os professores e tutores de 

aprendizagem, discutindo conteúdos e podendo observar as questões propostas 

por outros participantes. 

No curso EAD também será disponibilizado vários fóruns, com a 

intenção de promover o diálogo entre os participantes. E haverá 

permanentemente no decorrer da disciplina um fórum exclusivo de dúvidas e 

aprofundamento para que o aluno ainda possa se posicionar e solicitar mediação 

à aprendizagem. 

 

SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO 

Dentro da Plataforma LMS, o professor pode acompanhar cada aluno 

através do relatório gerado pelo Moodle sobre os materiais de estudo no SCORM 

e a qualificação das atividades realizadas para cada módulo. 

 

SEGURANÇA 

A Faculdade ESTRATEGO prevê em seu projeto mecanismos de 

segurança quanto a estabilidade da energia elétrica por meio de nobreaks na 

infraestrutura de hardware e transmissão das aulas ao vivo, segurança da 

informação por meio de backups regulares dos vídeos e conteúdo dos cursos, 

tanto em servidores na nuvem como em meio físico. A Faculdade ESTRATEGO 

também possui plano de contingência, onde há um detalhamento das condições 

de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Prezando pela segurança e privacidade dos dados cedidos pelos alunos 

no ato da matrícula e demais cadastros, a Faculdade ESTRATEGO assegura 

através de Política de Privacidade, disponível no Ambiente Virtual do Aluno, a 
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garantia de que quaisquer informações relativas aos mesmos, não serão 

fornecidas, publicadas ou comercializadas em quaisquer circunstâncias. 

 

 

10.3.3. Plano de expansão e atualização de equipamentos 
 

 

As Diretrizes Institucionais que orientam o planejamento estratégico 

possuem previsão para expansão e atualização de equipamentos, mais 

especificamente: 

1. Buscar fontes alternativas de recursos financeiros e tecnológicos 

para viabilizar a expansão, modernização e manutenção da 

Instituição. 

2. Desenvolver nos cursos ofertados atividades teórico-práticas 

mediadas pelo emprego de tecnologias modernas. 

 

A FACULDADE ESTRATEGO planeja, de maneira crescente, incorporar 

os avanços tecnológicos ao ensino. Para tanto, promoverá a aquisição e a 

atualização de seu parque tecnológico e equipamentos disponibilizados nos 

laboratórios básicos e específicos. 

 

De acordo com o planejamento quantitativo previsto para o PDI 2017-

2022, a FACULDADE ESTRATEGO pretende investir 4,5% da receita líquida na 

expansão e atualização dos equipamentos. Além dos equipamentos a 

FACULDADE ESTRATEGO também prevê investimentos em Instalações, na 

ordem de 14%, e móveis e utensílios na ordem de 1,3% da receita líquida. 

Totalizando 19,8% da receita líquida em investimentos, o que atenderá a 

integralização dos cursos solicitados no ato do credenciamento e novos cursos 

previstos para o intervalo do PDI. 
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10.4. LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS 
DIDÁTICAS 

 

A Faculdade ESTRATEGO está solicitando apenas cursos de graduação 

onde não são obrigatórios laboratórios. 

 

 

10.5. ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

A Instituição atende aos Decretos 5.296/2004 e 5.733/2006, que dispõe 

sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais. 

Desta forma, propicia aos portadores de deficiência física e sensorial, 

condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização 

de equipamentos e instalações em seu campus, tendo como referência a Norma 

Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da 

Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, 

Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

 

A instituição assegura: 

Aos alunos com deficiência física: 

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviços;  

 construção de rampas com corrimãos facilitando a circulação de 

cadeira de rodas; 

 adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir 

o acesso de cadeira de rodas;  

 colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; e, 

 instalação de lavabos em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas.  
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Aos alunos com deficiência visual ou auditiva: 

Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, apoio técnico especial através de 

profissionais gabaritados, equipamentos ou literatura específica. 

Para os alunos com deficiência visual, tanto na condição de visão 

subnormal ou de estudantes cegos, a Instituição disponibiliza atendimento 

especializado para que os mesmos possam ter acesso aos conteúdos e 

atividades de aprendizagem. Para alunos com visão subnormal os materiais 

desenvolvidos e publicados no ambiente virtual de aprendizagem podem ser 

editorados com a função de modificar o tamanho e o estilo das fontes, com a 

possibilidade de visualização na tela ou de impressão nas dimensões e estilos 

apropriados para cada disfunção. Assim, os conteúdos podem ser impressos em 

estilos com ou sem serifa, com maior ou menor entrelinhado, em separação por 

colunas ou tamanho de área de texto. 

Nos dias de atividades presenciais obrigatórias os alunos com deficiência 

visual contam com a participação de Ledores, treinados e orientados pela 

instituição. 

A Instituição também atende ao Decreto 5.626/2005, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. A Faculdade possui o curso de Pedagogia 

que oferece como disciplina curricular obrigatória a disciplina de Libras, para as 

outras licenciaturas esta disciplina passará a ser obrigatória conforme o tempo 

estipulado no Decreto; já para os outros cursos superiores, a disciplina de Libras 

será ofertada como optativa aos acadêmicos.  

A Faculdade procura organizar a distribuição das salas de aulas dando 

preferência aos portadores de necessidades especiais e os funcionários são 

orientados a prestar serviço diferenciado adequado ao acadêmico. 
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11. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA 

 

A seguir as políticas da Faculdade ESTRATEGO que orientam as ações 

em relação a dimensão Sustentabilidade Financeira: 

1. Buscar fontes alternativas de recursos financeiros e tecnológicos 

para viabilizar a expansão, modernização e manutenção da Instituição. 

2. Consolidar os cursos, com margem de contribuição positiva, e 

ofertar cursos em áreas de reconhecida importância social e viabilidade 

mercadológica. 

3. Transformar os cursos em unidades autônomas de gerenciamento 

e auto sustentabilidade. 

4. Reduzir a inadimplência através do favorecimento de programas de 

financiamento estudantil. 

5. Valorizar os profissionais da Instituição, estabelecendo um plano 

de carreira que estimule a qualificação e o desempenho, mas com 

sustentabilidade financeira. 

6. Otimizar os custos com empregados técnico-administrativo através 

de estruturas de gestão compartilhadas. 

7. Sensibilizar o corpo técnico-administrativo de sua coparticipação 

no desenvolvimento de estratégias que visem criação de planos de 

gerenciamento de recursos. 

 

A Faculdade ESTRATEGO, comprometida com a sustentabilidade de 

suas estruturas acadêmicas, físicas e administrativas, tem previsto e planejado 

o orçamento necessário para atender às demandas provenientes do bom 

funcionamento de sua atividade-fim, a educação. Ciente desta responsabilidade 

possui um planejamento detalhado para o intervalo previsto do PDI 2017 a 2022, 

com planilha de custos e investimentos em ensino, extensão e gestão, 

consolidando o planejamento econômico-financeiro. 
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