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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

As Faculdades Integradas Padrão - FIP Guanambi é uma Mantida da 

Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda., com sede em Montes Claros. A 

Mantida surgiu com o Projeto Mais Médicos, do Governo Federal, para criação 

de cursos de Medicina. Como a instituição já mantém um curso de Medicina na 

cidade sede da mantenedora, resolveu participar da licitação criando nova 

mantida para concorrer na criação de um novo curso de Medicina em Guanambi 

- BA. O nome Padrão, surgiu a partir do nome da Mantenedora e a sigla FIP- 

Faculdades Integradas Padrão. 

 

1.2 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
INSTITUIÇÃO 
 

No ano de 1999, o grupo Turano, com sede em Montes Claros – norte 

de Minas, com experiência em educação básica, em Montes Claros - MG 

associou-se a várias empresas de Belo Horizonte e juntos, fundaram a 

Mantenedora – Sociedade Padrão de Educação Superior.  

As empresas que compões a sociedade são: Neiva 

Participações:  Percentual 17,27%; Samos Participações: Percentual 16,77%, 

Santori: Percentual 12,96%; Citissimo: Percentual 3%, e Sociedade Educacional 

Turano : Percentual 50%. 

O Centro Universitário – UNIFIPMoc, principal mantida da Sociedade 

Padrão de Educação Superior Ltda. está situada na Avenida Profa. Aida 

Mainartina Paraíso, 80, bairro Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é uma 

Pessoa Jurídica de Direito Privado e foi credenciada pela Portaria MEC nº 1.353, 

de 17 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U. em 18/12/2018.  

A experiência e o êxito na condução do curso de Medicina, reconhecido 

por sua qualidade em âmbito estadual e nacional, geraram a um novo desafio: o 

de levar essa qualidade alcançada para outras regiões. O enfrentamento desse 

desafio também traz consigo o reconhecimento das particularidades e 

semelhanças do sudoeste da Bahia com o norte de Minas, berço da 

mantenedora. Foi selecionada numa licitação pública dos Ministérios da 

Educação e Saúde, para implantar o curso de Medicina na cidade de Guanambi 

– BA. 



9 

 

Em agosto de 2018, foi credenciada a nova mantida e autorizado o curso 

de Medicina em Guanambi. A mantida tem o nome de Faculdades Integradas 

Padrão com endereço na Avenida Prisco Viana, 215 - Santa Catarina- 46.430-

000 – Guanambi - BA.  

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no dia 03/08, na edição 149 

do Diário Oficial da União, as portarias 744 e 541, de 02 de agosto de 2018, que 

credencia a implantação da FIP Guanambi e autoriza o curso de Medicina no 

município de Guanambi (BA). As publicações marcam o início dos trabalhos da 

Instituição de Ensino Superior no sudoeste baiano. 

Conforme a legislação dos Mais Médicos, a instituição poderá implantar 

cursos na área de saúde que deem suporte ao curso de medicina.  Nessa 

perspectiva, a FIP Guanambi solicitou a autorização dos cursos de Odontologia, 

Fisioterapia, Farmácia e Biomedicina.  

A mantenedora tem experiência na administração de faculdades, que 

promovem o desenvolvimento educacional da região norte do Estado de Minas 

Gerais, e fará o mesmo na Bahia, mediante a da oferta de ensino superior de 

qualidade, sustentado na lógica da formação de competências para o mercado 

de trabalho e integrado à pesquisa e à extensão. Como centro de formação de 

recursos humanos, a Instituição se preocupa com a dinâmica do 

desenvolvimento regional em todas as áreas do conhecimento, comprometida 

com o progresso da região.  

1.3 MISSÃO 

  

Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de 

trabalho buscando o aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para 

as relações interpessoais. 

1.4 VISÃO 

 

Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das 

transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-

aprendizagem e das relações entre as pessoas. 
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1.5 CRENÇAS 

 

 Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas. 

 Competência de todos os envolvidos no trabalho. 

 Integração com a comunidade. 

 Relações de parcerias. 

1.6 VALORES 

 

 Ética nas relações 

 Trabalho coletivo 

 Melhoramento contínuo 

 Abertura para o novo 

 

 1.7 OBJETIVOS 

 

As Faculdades Integradas Padrão – FIP Guanambi tem por objetivo: 

 implantar o curso de medicina na cidade de Guanambi; 

 promover pesquisas junto a população sobre quais cursos na área de 

saúde são mais necessários para implantação nos próximos anos; 

 implantar laboratórios para atender à demanda dos cursos a serem 

implantados; 

 manter atualizados mobiliários e equipamentos tecnológicos de uso de 

docentes, discentes e técnico administrativos; 

 adquirir equipamentos tecnológicos de ponta, lançados no mercado; 

 incentivar a pesquisa científica, custeando um projeto por área de 

conhecimento, além de buscar outras formas de financiamento; 

 firmar parceria e ou convênio com hospitais e postos de saúde para 

acompanhamento dos acadêmicos; 

 subsidiar o aluguel de postos de saúde para melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis; 

 selecionar pessoal técnico administrativo para trabalhar na unidade; 
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 ofertar aos profissionais de saúde de Guanambi sua capacitação 

mediante o programa de mestrado oferecido pela mantenedora em 

parceria com a Unimontes; 

 implantar laboratório de informática; 

 implantar os laboratórios específicos necessários ao funcionamento dos 

cursos em implantação; 

 capacitar o pessoal técnico administrativo que deverão atuar nos 

laboratórios específicos; 

 Utilizar o ensino a distância  nos cursos  oferecidos pela Instituição. 

 

1.8 METAS INSTITUCIONAIS 

 

 implantar os cursos de graduação e pós-graduação; 

 ofertar cursos de pós-graduação lato sensu aos profissionais de saúde / 

professores da localidade; 

 ofertar bolsas e financiamento mediante vagas do PROUNI, FIES e Plano 

de Bolsas formulado pela mantenedora; 

 oferecer financiamento próprio ao aluno com dificuldades financeiras; 

 implantar o curso de Odontologia; 

 implantar o curso de Biomedicina; 

 implantar o curso de Farmácia; 

 implantar o curso de Fisioterapia; 

 Implantar o EAD nos cursos. 

1.8.1 METAS ACADÊMICAS 

 

 oferecer curso de aperfeiçoamento aos profissionais de saúde dos postos 

e hospitais; 

 criar o atendimento psicopedagógico aos alunos com necessidades 

especiais e dificuldades de aprendizagem; 

 adquirir projetores multimídia para todas as salas de aula, para uso 

didático pedagógico; 
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 fazer manutenção constante dos equipamentos eletrônicos utilizados por 

docentes e discentes, no início de cada semestre letivo; 

 oferecer curso de formação docente para professores iniciantes para 

conhecerem a proposta pedagógica da instituição; 

 adquirir o acervo da biblioteca oferecendo aos alunos livros da bibliografia 

básica e da complementar em número conforme exigência do NDE dos 

respectivos cursos; 

 criar Portal aulas, palestras e esclarecimentos de temas curriculares do 

interesse dos acadêmicos; 

 promover a integração articulando o desenvolvimento da graduação com 

as atividades da pós-graduação, pesquisa e extensão; 

 aprimorar o processo de avaliação interna dos cursos de graduação 

mediante a CPA e promover sua avaliação externa, a fim de contribuir 

para a elevação de sua qualidade; 

 introduzir o projeto de pesquisa interdisciplinar para envolver alunos e 

professores; 

 promover a realização de atividades complementares que propiciem 

maior articulação entre alunos, professores e a comunidade; 

 criar os programas de iniciação científica e tecnológica, bem como outros 

programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento da graduação; 

 estimular a disseminação da cultura empreendedora no âmbito dos 

cursos de graduação; 

 implantar os laboratórios básicos da área de saúde; 

 implantar os laboratórios e dos serviços especializados necessários ao 

funcionamento dos cursos de Medicina, Odontologia, Biomedicina  

Farmácia e Fisioterapia; 

 implantar o Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes – 

NASPP como espaço de prática de extensão e estágio dos acadêmicos 

dos diversos cursos da área de saúde. 

1.8.2 METAS PARA A GRADUAÇÃO 

 

- implantar novos cursos na área de saúde: Odontologia, Biomedicina, Farmácia 

e Fisioterapia; 
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- pedir reconhecimento do curso de Medicina; 

- oferecer cursos de aperfeiçoamento de professores dentro da proposta 

pedagógica da instituição; 

- firmar convênio com instituições locais ampliando espaços de prática dos 

acadêmicos; 

- consolidar o processo de avaliação interna e promover sua avaliação externa, 

a fim de contribuir para a elevação da qualidade dos serviços educacionais. 

 

1.8.3 METAS DA EXTENSÃO 

 

- promover a integração articulando o desenvolvimento da graduação e da 

extensão nos centros de prática; 

- promover a realização de atividades complementares que propiciem maior 

articulação no curso com a comunidade; 

- ampliar e fortalecer os programas de extensão universitária, bem como outros 

programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento da graduação; 

- expandir os espaços de extensão e prática, destinados à realização de estágios 

junto as comunidades da região; 

- continuar o processo de melhoria das condições das instalações físicas dos 

espaços de extensão universitária; 

- criar e consolidar programas de extensão, buscando integração contínua ao 

ensino e à pesquisa e considerando o compromisso social das FIP Guanambi 

com o sudoeste da Bahia; 

- criar e fortalecer programas multidisciplinares e interinstitucionais permanentes 

que visem atender as demandas da região; 

- ampliar ações que contribuam para melhorar a qualidade de vida do cidadão; 

- acompanhar e avaliar sistematicamente as ações de extensão desenvolvidas 

na instituição; 

- desenvolver mecanismos que viabilizem ações culturais e esportivas 

articuladas com instituições públicas e privadas, além de organizações informais. 

 

 



14 

 

1.8.4 METAS PARA A PESQUISA 

 

- incentivar os docentes a produzir pelo menos, um (1) trabalho científico por 

ano, concedendo uma gratificação ou um valor fixo como prêmio. 

- incentivar os discentes a produzir artigo científico e ou pesquisas com o apoio 

dos docentes, concedendo ajuda de custo, com um valor fixo. 

- financiar uma pesquisa científica, por curso, para professor, com bolsa no valor 

de R$3.000,00 e, ao aluno, no valor de R$200,00 por mês. 

- publicar as melhores pesquisas na revista Multidisciplinar da mantenedora. 

- facilitar, com ajuda financeira, o ingresso de professores nos cursos de 

mestrado e doutorado; 

- publicar na Editora da mantenedora trabalhos científicos de pessoal docente 

em cursos de pós-graduação das FIP Guanambi e de outras instituições 

similares, nacionais ou estrangeiras; 

- conceder auxílio institucional para projetos específicos; 

- conceder bolsas de trabalho a pesquisadores; 

- manter o intercâmbio com instituições científicas, buscando incentivar contatos 

entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

- realizar simpósio de pesquisa destinado ao debate de temas científicos; 

- implantar núcleos temáticos de estudos; 

- oferecer oportunidade de titulação dos docentes e preceptores fazerem o curso 

de mestrado ministrado pela Unimontes em parceria com a mantenedora. 

 

1.8.5 METAS DE AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

 construir salas para tutorias; 

 construir sala para acomodar 60 alunos; 

 construir laboratórios específicos de cada um dos novos cursos de 

graduação; 

 construir gabinetes professores em horário integral/ parcial; 

 construir sala de reuniões para professores; 

 construir salas para administração; 

 construir o segundo andar do prédio; 
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 construir um ginásio para prática de esportes para os discentes; 

 construir o Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes – 

NASPP. 

1.9 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS OFERTADOS 

 

As Faculdades Integradas Padrão – FIP Guanambi atuarão na área de 

saúde já tendo iniciado o curso de Medicina, e pretendem a aprovação dos 

cursos de Odontologia, Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia. Ministrará cursos 

de pós-graduação, extensão, programas especiais de formação pedagógica.  

Desenvolverá programas de pesquisa, e buscará parceria com órgãos estaduais 

de fomento à pesquisa. 

 1.9.1 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A IES oferece curso de Medicina com 60 vagas anuais. Em processo de 

autorização os cursos superiores de Odontologia, Biomedicina, Farmácia e 

Fisioterapia com 100 vagas totais anuais em cada um deles. 

 

1.9.2 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) 

 

Os cursos de pós-graduação lato-sensu que serão ofertados são: Saúde 

Pública com ênfase em Saúde da Família, Urgência e Emergência e Medicina 

do Trabalho. 

Serão ainda ofertados cursos de Residência Médica, em consonância 

com Projeto específico que atende às orientações do Edital Projeto Mais 

Médicos, nº 03 de 22 de outubro de 2013, do Ministério da Educação. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

2.1 INSERÇÃO REGIONAL 

 

O nome Guanambi é originário do tupi-guarani que significa beija–flor. O 

município surgiu em 1870 e é formada por quatro distritos. Está distante de 

Salvador 796 km e faz parte da mesorregião centro-sul baiano e da microrregião 

denominada Guanambi. Limita-se com os municípios de Igaporã, Candiba, 

Sebastião Laranjeiras, Pindaí, e Palmas de Monte Alto. O município é banhado 

pelos rios Carnaíba de Dentro e Carnaíba de Fora, afluentes do Rio das Rãs, 

que deságua no rio São Francisco. A vegetação predominante é a caatinga. 

 A cidade de Guanambi conta com uma população estimada de 

aproximadamente 85 mil habitantes, caracterizada em sua maior parte por 

adultos jovens, na faixa etária de 20 a 49 anos, com predominância do sexo 

feminino, sendo a 21ª cidade mais populosa da Bahia. É cidade polo da 

Microrregião de Guanambi, estabelecendo influência comercial e de 

infraestrutura para uma população de aproximadamente 450 mil habitantes.  

Em virtude da distância dos grandes centros urbanos, pela sua 

infraestrutura e localização estratégica, o município representa uma forte 

influência na área comercial para as cidades circunvizinhas.  

Cidade-polo do extenso e populoso estado da Bahia, Guanambi no 

despertar das últimas décadas se tornou um médio centro comercial da região, 

chamando atenção devido aos seus diversos estabelecimentos de ensino onde 

concentra pessoas do país inteiro. A economia é baseada na produção pecuária, 

principalmente bovina, equina e pequenos animais e pela agricultura de 

subsistência (feijão, milho, mandioca, entre outras). 
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   Fonte: Google imagens 

 

Em relação ao saneamento público, os dados do SIAB destacam que o 

serviço de abastecimento de água é predominantemente por meio da rede 

pública, oferecendo água potável à população que é captada das barragens de 

Ceraíma e do Poço Magro e atualmente através da Adutora do Algodão com 

água proveniente do Rio São Francisco. Uma pequena parcela da população 

recebe água por meio de fontes alternativas como poços e nascentes. Devido a 

prolongada estiagem da região existe a carência de água, principalmente na 

zona rural que é suprida pela gestão municipal mediante carros pipas. Tanto a 

água fornecida pela Embasa quanto a das fontes alternativas são monitoradas 

pela Vigilância Sanitária a fim de garantir a potabilidade necessária.  

A coleta do lixo em Guanambi é realizada por veículos e garis, por meio 

de empresa terceirizada. Segunda o SIAB 2012, a coleta pública de lixo atinge 

cerca de 77,20% nas áreas cobertas pelo PACS/PSF, 6,42% depósito a céu 

aberto e 16,38% queimado ou enterrado. 

Sobre o perfil epidemiológico local, destacam-se as internações 

decorrentes de condições crônicas, mas também existe considerável registro de 

doenças infecciosas na cidade e na região, com ênfase para a leishmaniose 

visceral.  

É importante salientar que o município de Guanambi, como município 

com Gestão Plena na área da saúde, além do atendimento a sua própria 
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população, oferece também atendimento aos municípios da região com os quais 

estabeleceu pacto. Diante disso, pode-se afirmar que para o atendimento 

hospitalar fizeram pacto 30 municípios e para o atendimento ambulatorial 32 

municípios da região pactuaram com Guanambi. A pactuação inicial se realizou 

com 23 municípios da região sendo que em 2010 houve abertura para a 

repactuação com outras microrregiões, sendo necessário a reformulação do 

modelo de acesso, trabalhando os procedimentos da tabela do SUS por 

abrangência e referência. A organização dos serviços foi feita com o 

estabelecimento de cotas de internação eletiva e regulação dos procedimentos 

ambulatoriais de referência e abrangência. 

Segundo dados do IBGE (2018) no contexto educacional o município de 

Guanambi-BA, possui 4036 matrículas no Ensino Médio, com 10 

estabelecimentos de Ensino Médio.  

Todo o contexto apresentado destaca a relevância da implantação de 

uma escola de medicina para a região, que tende a amenizar os problemas de 

saúde da população, agregando valor aos serviços e cuidados de saúde 

prestados à população e geral.  

Diante das considerações apresentadas, é fácil compreender que além 

da criação e execução de programas de financiamento aos setores produtivos, 

há que se cuidar do processo de desenvolvimento regional para a maturidade e 

autossustentação. Para tal, é imperioso e urgente investir na preparação de 

recursos humanos que respondam, com serviços de qualidade, à estrutura de 

desenvolvimento que se deseja.  

 

Área do município: 1296.654 km2 

População: aproximadamente 85 mil  

Altitude: 525m acima do nível do mar. 

IDHM: 673 

Longevidade: 0,789 

PIB: R$ 491,44 Milhões 

PIB per capta: R$13.886,22 
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2.2 PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO       

 

As concepções de ensino aprendizagem que embasam a proposta 

pedagógica das FIP Guanambi, além de estar em consonância com as diretrizes 

curriculares propostas pelo MEC para os diversos cursos, tem a preocupação de 

ser uma alternativa de melhoria da qualidade do ensino. 

Posiciona-nos como protagonistas do desencadear de um processo 

permanente de formação e capacitação que possibilita ao mesmo tempo a 

compreensão das demandas do tempo presente (novos paradigmas de 

aprendizagem, de currículo, de avaliação, etc.) e que nos aproxima dos 

interesses e necessidades da sociedade. 

Ao propor um processo de formação de um profissional reflexivo e 

pesquisador levamos em consideração a importância tríplice sugerida por 

SCHÖN como constitutivo da competência: 

 

A) da reflexão na ação; 

B) da reflexão sobre a ação; 

C) da reflexão sobre a reflexão na ação.  

 

A - A reflexão na ação: 

A formação crítico reflexiva envolve segundo NOVOA os processos de: 

 Produzir a vida do profissional em formação por meio da reflexão sobre as 

práticas que realiza e experiências que compartilha. 

 Produzir o profissional, dotando-o de saberes específicos em constante 

reelaboração. 

 Produzir a escola como espaço de trabalho e formação, implicando em gestão 

democrática e práticas curriculares participativas. 

 

B - A reflexão sobre a ação: 

Segundo Elias e Feldman (1999), uma forma de se fugir à fragmentação do 

ensino é a de se pesquisar a realidade em todas as possibilidades e 
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interconexões. Tal perspectiva remete-nos para a importância da 

contextualização na formação profissional.  

 

C - A reflexão sobre a reflexão na ação: 

O saber valorar permeia todo o processo de formação dos nossos profissionais. 

Segundo RISTOFF (2000) avaliar tem a função de afirmar valores. Precisa ser 

espelho e lâmpada, não apenas espelho. Logo, a avaliação precisa não apenas 

refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, perspectivas, mostrando 

relações, atribuindo significados. 

 

2.2.1 METODOLOGIA ADOTADA 

 

Para alcançar a formação de um profissional crítico e reflexivo, os cursos 

da FIP Guanambi, trabalham numa pedagogia crítica, fundamentada na 

realidade e na identificação de problemas reais. A pedagogia problematizadora 

traz no seu bojo um modelo de processo ensino - aprendizagem que se dá numa 

relação entre dois elementos: um sujeito que aprende e um objeto que é 

aprendido, tendo-se em conta os padrões culturais dos elementos envolvidos no 

processo. Propõe o aluno como construtor do seu conhecimento a partir da 

reflexão e indagação de sua prática. Traz também o professor como orientador, 

condutor do processo, um provocador de dúvidas, organizando 

sistematicamente uma série gradual de situações observadas numa realidade, 

através de sucessivas aproximações, desencadeando um processo de ação 

(BORDENAVE, SAUPE.) É orientada pela percepção da realidade, pelo 

protagonismo do aluno e pelo trabalho em grupo. O resultado dessa escola é um 

ser social, ativo, reflexivo, criativo e solidário, capaz de compreender e modificar 

sua realidade.  A aprendizagem consolida-se por meio do exercício de produção, 

reelaboração, aplicação e testagem de conhecimentos e técnicas. Nesse 

percurso, o estudante deve aprender a aprender, assegurando que sua 

educação será contínua e permanente. A relação ensino e aprendizagem 

acontece mediante um processo multidimensional de confronto de perspectivas, 

na relação dialógica e participativa entre os diferentes saberes dos sujeitos 
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sociais, promovendo a cooperação, a solidariedade e a superação de 

dificuldades. 

Para aprender significativamente, o estudante precisa ter uma atitude 

aberta (motivação) para estabelecer vínculos (relações) entre os conteúdos que 

já conhece e os novos conteúdos, definindo, também, o grau de clareza das 

novas relações estabelecidas (significados mais ou menos exatos, precisos). 

Outro critério fundamental para a aprendizagem significativa é a funcionalidade 

dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, valores) aprendidos, o quanto 

esses conteúdos podem ser aprendidos e efetivamente, utilizados nas situações 

da prática profissional. 

A seleção dos problemas se dá a partir de casos reais e prevalentes, e 

sua análise permite a exploração integrada de conteúdos de diversas disciplinas, 

articulando os aspectos das dimensões social, psicológica e biológica. O 

processo de aprendizagem ocorre, fundamentalmente, a partir da ativação do 

conhecimento prévio do estudante, da identificação de suas necessidades de 

aprendizagem e pelo desenvolvimento da capacidade de criticar antigos e novos 

conhecimentos, construindo uma nova síntese que possa ser aplicada a outras 

situações. 

 

2.2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A aprendizagem significativa é potencializada pela integração entre 

teoria e prática, entendendo-se aqui prática como sendo a prática profissional. 

Assim, o processo de teorização (modificação dos esquemas de conhecimento) 

a partir do conhecimento prévio dos estudantes é ampliado quando se tratar de 

uma reflexão a partir de uma situação real na qual o estudante, de alguma forma, 

esteve envolvido. Nesse sentido, promove-se um ciclo entre ação-reflexão-ação, 

no qual se pode observar o impacto do processo de aprendizagem não apenas 

nos esquemas cognitivos (conhecimento), mas também nas habilidades 

(destrezas) e valores (atitudes) envolvidos quando esse estudante volta para a 

ação. A orientação do currículo para o desenvolvimento de competências 

fortalece a utilização do ciclo ação-reflexão-ação, uma vez que define as ações 

(desempenhos) que devem ser desenvolvidas a partir da mobilização ao mesmo 
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tempo e corretamente de diversos recursos. A utilização de problemas 

simulados, também pode promover aprendizagem significativa, desde que 

respeitem os pré-requisitos e a motivação do estudante, utilização de 

conhecimento prévio, (produção de desequilíbrio / novo equilíbrio e 

funcionalidade do conteúdo). 

Dessa forma, o valor educativo da nossa proposta pedagógica está na 

capacidade de proporcionar aos estudantes experiências (atividades 

educacionais) que produzam um desequilíbrio no seu conjunto de 

conhecimentos (previamente organizado) e uma modificação desses esquemas 

(revisão, construção, enriquecimento). Isso resulta na construção de novos 

saberes, os quais possibilitam a orientação de sua atuação e intervenção nessa 

realidade, de maneira compromissada, privilegiando a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos. Quanto 

mais atividades educacionais estiverem relacionadas à prática profissional, 

maiores as probabilidades de se conseguir motivação por parte dos estudantes 

e funcionalidade por parte dos conteúdos.  Além disso, estimula a interação entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, incluindo dimensões éticas e humanísticas, 

desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania. 

Promove a integração e a interdisciplinaridade em coerência com os eixos de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais, inserindo o aluno precocemente em 

atividades práticas relevantes para sua futura vida profissional. Utiliza diferentes 

cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar 

situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe.  

 

2.2.3 OS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA PROPOSTA 

 

Nossa proposta pedagógico-metodológica baseia-se na tríade ação –

reflexão - ação, considerando que a aprendizagem se dá a partir de uma 

realidade vivenciada, que é problematizada, teorizada, refletida e transformada. 

A adoção dessa concepção de ensino-aprendizagem produz no aluno um 

espírito crítico e investigativo, transformando-o em agente ativo da sua 
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formação. Os fundamentos filosóficos da proposta estão alicerçados em visões 

acerca do homem e da sociedade: 

 

Homem 

Ser possuidor da capacidade de pensar, que lhe permite refletir sobre a 

realidade e não somente vivê-la. Quando indaga sobre as coisas, as ideias, os 

fatos, as situações, os valores e a si próprio, cria uma concepção do mundo. É 

essa visão da realidade que permeia suas ações na direção de uma 

transformação. 

 

Estrutura Social 

Constitui-se fundamentalmente de relações de poder, sendo o poder 

social exercido uns sobre os outros de modo diretamente proporcional a 

apropriação, pelos indivíduos ou grupos, dos meios de produção. O poder social, 

que assim torna- se poder político, encontra sua base no poder econômico, ou 

seja, no domínio dos meios de se prover a própria existência material. A inserção 

dos indivíduos no modo de produção os diferencia em classe sociais, permitindo 

a eles possuir certas condições materiais de existência comuns, o que reflete em 

sua qualidade de vida. 

 

Processo Saúde-doença-equilíbrio 

Novas perspectivas para promoção da qualidade de vida no mundo 

contemporâneo. Espaço central demonstrados pelos indivíduos através dos 

perfis identificados nos grupos sociais determinado pelo trabalho. Assim, as 

desigualdades, os desequilíbrios, os problemas, expõem os riscos do adoecer, 

e instigam à construção novas perspectivas para promoção da qualidade de vida 

no mundo contemporâneo, trabalhando os direitos dos indivíduos à saúde à 

moradia, que permite um equilíbrio como ser humano. 

 

Educação 

Produção, incorporação, reelaboração, aplicação e testagem de 

conhecimentos e tecnologia através de um processo multidimensional de 

confronto de perspectivas e prioridades, efetivado na relação dialógica e 

participativa entre os diferentes saberes dos sujeitos sociais, negociado entre as 
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partes envolvidas no ensino e aprendizagens, promovendo a cooperação a 

solidariedade, a troca, e superação da realidade almejada. 

 

Processo Ensino – Aprendizagem 

Trata-se da criação de oportunidades de conhecimento nas áreas 

afetiva, cognitiva e psicomotora, que sejam voltadas para a realidade e que 

considerem as experiências prévias do estudante; a promoção de condições 

para aprender a aprender e saber pensar, tornando-se crítico e valorizando o 

ensino como um processo contínuo, reflexivo, de sucessivas aproximações do 

conteúdo. Este direcionado do menos para o mais complexo e conduzido a partir 

de situações concretas para as abstratas. As condições necessárias para que 

esse processo ocorra são motivação, participação no processo e que os 

conteúdos sejam articulados entre si e com o contexto. 

 

Estudante 

Construtor do seu conhecimento a partir da reflexão e indagação de sua 

prática. Sua participação no processo de formação dar-se-á de modo ativo, 

criativo, crítico, num exercício contínuo em que seja capaz de realizar análise, 

interpretação e síntese do objeto a ser aprendido, tendo também o compromisso 

com sua formação. O estudante deverá conhecer o que sabe, como sabe, 

porque sabe e transmitir o que sabe a terceiros. 

 

Professor  

É orientador, condutor do processo, provocador de dúvidas, autoridade 

competente, sendo de fato responsável pelas tarefas de ensino, exposição dos 

conteúdos, orientação das atividades, proposição de exercícios, 

acompanhamento e verificação da aprendizagem. O professor deve 

compreender o estudante como uma pessoa concreta, objetiva, que determina 

e é determinado pelo político, econômico e por sua história de vida. Deve 

conhecer e considerar o conhecimento prévio dos problemas pelos estudantes, 

tendo como ponto de partida o que o estudante conhece sobre o conteúdo que 

se pretende ensinar. Deve ainda orientar o método de busca dessas respostas 

e ser o orientador na elaboração da síntese dos conteúdos construídos pelos 

alunos. 
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Tecnologia  

A tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para conseguir um 

resultado prático. São técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, 

ferramentas, e processos usados para resolver problemas ou ao menos facilitar 

a solução dos mesmos; A utilização da tecnologia possibilita maior envolvimento 

interesse do aluno.  

 

Projeto Interdisciplinar 

Projeto criado para dinamizar a investigação na Instituição, com o 

objetivo de trabalhar a interdisciplinaridade (ensino), a investigação científica 

(pesquisa) e a dimensão social (extensão) inseridas no dia a dia da sala de aula.  

Ao fortalecer a dimensão humana e ética na formação de seus 

profissionais, as FIP Guanambi entendem que a produção do conhecimento se 

efetiva mediante a superação de um modelo de ciência cartesiano, fragmentado, 

determinado pela racionalidade técnica, que transforma a experiência educativa 

em puro treino técnico. Abraça a concepção de que o homem e ciência se fazem 

mediante relações formativas intencionais, integradoras, criticamente curiosas, 

no qual pensar e formar profissionais, é antes de tudo, formar pessoas de forma 

dinâmica e dialética, por meio do diálogo que marca a possibilidade de interação 

e de reconhecimento da diversidade. Assim, acredita que os sujeitos do 

processo educativo devem assumir-se como seres sociais e históricos, como 

pessoas que pensam, que sabem se comunicar, e criam possibilidades de 

práticas transformadoras. 

Nesse sentido, a ideia da integração, é a linha mestra do projeto 

acadêmico, ao lado da reorientação da atitude intelectual e da ação do futuro 

profissional das FIP.  Essa concepção integradora envolve um tríplice aspecto: 

integração da teoria à prática, integração ensino-serviço e integração disciplinar. 

 

Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 

Objetivando romper com a fragmentação do conhecimento, foi criado e 

inserido no projeto pedagógico o Projeto de Pesquisa Interdisciplinar. A 

fundamentação contou com teóricos como: George Gusdorf, Angel Diogo 

Màrques, Fernando Hernandez, Antoni Zabala, Ivani Fazenda e Hilton Japiassu, 
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que mostram a importância da interdisciplinaridade para a construção do 

conhecimento. 

O Projeto Interdisciplinar compreende três dimensões: a pedagógica, a 

científica e a social, aliando ensino, pesquisa e extensão. 

Do ponto de vista pedagógico (ensino), o Projeto implica uma postura que 

tem como princípio integrar as disciplinas, tornando-as mais atraentes para os 

acadêmicos, aproximando-os, o mais possível, da realidade social e das 

exigências do mercado de trabalho. 

Do ponto de vista da iniciação científica (pesquisa), o Projeto prevê o 

processo de inserção do acadêmico em atividades de leitura e escrita utilizando 

a linguagem científica. 

Quanto à dimensão social (extensão), o Projeto ultrapassa os muros da 

faculdade e envolve atores da comunidade, permitindo que a instituição dê sua 

contribuição para os avanços sociais. 

A partir de um curso realizado na Universidade Harvard, nos Estados 

Unidos, teve-se a clareza de estar no caminho certo, e o trabalho foi 

aperfeiçoado, entendendo-se que o desencadeamento do projeto precisava ser 

mais envolvente, partindo de situações reais do acadêmico (objetos, produtos, 

fotos, filmes etc.). Esse é o diferencial que foi incorporado a nosso Projeto, pois 

permite ao aluno criar ou recriar ideias, produtos, processos e serviços. 

Assim, o projeto vem sendo reestruturado. 

Pretende-se, aqui, mostrar aos professores a importância de sua disciplina 

dentro do Projeto, visto que ele envolve todas as disciplinas e, por isso mesmo, 

precisa ser organizado com antecedência, em conjunto com os demais 

professores e coordenador do curso. 

O Projeto consta das seguintes etapas: 

1. Atividade desencadeadora 

2. Sistematização do trabalho  

3. Exploração teórico-prática 

4. Resultados 

 

 
 
 
 



27 

 

 
Atividade Desencadeadora 

 

O desencadeamento do Projeto Interdisciplinar é um dos momentos mais 

importantes para seu sucesso. Nele, o coordenador, junto com o tutor e, 

preferencialmente, com todos os professores do período, apresentam aos alunos 

o objeto a ser estudado. É importante que seja aguçada a curiosidade dos 

alunos, a fim de que eles percebam a importância desse estudo em sua prática 

profissional. É um momento motivador, que deve encantar o aluno, motivando-o 

a buscar as respostas para as perguntas que surgirão. 

O desencadeamento do Projeto Interdisciplinar deve adotar a sequência: 

a) Apresentação do tema escolhido. 

b) Apresentação dos objetos de estudo.   

c) Apresentação dos professores, que deverão falar um pouco 

de suas disciplinas, relacionando-as ao tema apresentado. (Não apresentar 

perguntas específicas nesse momento). 

d) Divisão da turma em grupos, conforme o número de alunos. 

Distribuição das ementas de todas as disciplinas para cada equipe. 

e) Escolha de um nome para a equipe. 

f) Escolha do representante da equipe.  

g) Escolha de um dos objetos pelo representante de cada 

equipe.  

Concluídos esses passos, o coordenador deve começar a instigar a 

curiosidade dos alunos mediante perguntas gerais (lembrando que essas 

I - Desencadeamento

Apresentação 

de objetos 

de estudo

Exploração dos 

Objetos

Perguntas 

Gerais

Perguntas 

Específicas
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perguntas podem sofrer alterações de acordo com o curso e os objetos de 

estudo) e, logo após, os professores, através de perguntas específicas. 

 

a) Perguntas gerais  

Durante a atividade desencadeadora são elaboradas perguntas 

norteadoras para análise do objeto de estudo escolhido considerando aspectos 

materiais, sociais, culturais, políticos e/ou econômicos, além de suas 

propriedades, utilidades, utilização e impactos. É um momento de 

problematização. 

 

b) Perguntas específicas de cada conteúdo 

Cada professor deverá elaborar, previamente, as perguntas sobre o 

tema/objeto escolhido, de acordo com o conteúdo que será estudado no 

semestre, para que ele possa orientar adequadamente os alunos durante a 

atividade desencadeadora. Nesse momento, o representante do grupo deve 

anotar as perguntas que surgirem ao longo da discussão. Como os alunos 

estarão com o ementário em mãos, o professor deve aproveitar esse momento 

para mostrar-lhes a relação das perguntas com seu conteúdo. Dessa maneira, o 

aluno perceberá a aplicação de cada conteúdo em sua prática diária ou 

profissional. Durante a discussão, as perguntas elaboradas previamente pelo 

professor podem ser alteradas e/ou novos questionamentos podem surgir. 

Após a elaboração das perguntas de cada disciplina, elas devem ser 

repassadas ao tutor, para que ele possa construir o cronograma de atividades.  

A atividade desencadeadora termina com o coordenador ou tutor 

deixando para os alunos a seguinte pergunta: Como e onde poderemos 

encontrar as respostas para essas perguntas? 
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Sistematização  
 

A seguir é apresentada a evolução do Projeto de Investigação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas aulas de tutoria, o professor tutor deve construir o cronograma de 

atividades junto aos alunos para, a partir daí, começar a organizar o projeto com 

eles. Sugestão: afixe o cronograma na parede da sala para acompanhamento 

da execução das atividades. 

Posteriormente, o professor deverá iniciar a elaboração do plano de 

trabalho, devendo ficar claro para os alunos o que eles estão estudando e quais 

objetivos deverão ser alcançados.  

As perguntas gerais serão base para a descrição do objeto de estudo, 

através de um texto no formato de revisão de literatura.  

Também devem elaborar a justificativa do estudo e os objetivos. 

 

Exploração teórico-prática 
 

Neste momento, o tutor acrescenta, no plano de trabalho, como os 

alunos pretendem buscar as respostas aos questionamentos feitos em cada 

disciplina (visitas, utilização de ferramentas técnicas, entrevistas, aplicação de 

questionários, experimentos dentre outros). 

Por fim, o tutor deverá anexar ao plano de trabalho as análises e 

conclusões, feitas pelo professor junto aos alunos.  
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Resultados 
 

Produto Final - Gerado a partir do que foi pesquisado, pode ser um 

protótipo, uma maquete, um novo produto, um dossiê, uma cartilha, vídeos etc. 

Ao longo do semestre, professores e tutor devem levar os alunos a pensarem no 

produto final; isso ajudará a mantê-los motivados e a não deixar tudo para a 

última hora. A função do tutor, aqui, é acompanhar as etapas de confecção do 

produto final.  

Apresentação do Projeto - O Projeto Interdisciplinar deve ser 

apresentado na semana estipulada no calendário da Instituição para uma banca 

composta por professores do curso, que farão suas considerações acerca do 

que foi pesquisado e dos produtos finais. Essa apresentação deve acontecer no 

auditório e é o momento em que todos os períodos conhecerão o que foi 

pesquisado pelos colegas de curso. A organização desse evento deve ser feita 

pelo tutor, coordenador, professores e alunos. 

O tutor ficará responsável por orientar os grupos em seu horário. No 

primeiro período, essa orientação poderá ser feita juntamente com o professor 

de Metodologia de Pesquisa. 

Sempre que o tutor julgar necessário deverão ser montados intergrupos 

- um elemento de cada grupo formando novos grupos para socializar o que foi 

descoberto até o momento. O objetivo é que todos saibam sobre todos os 

trabalhos. É importante lembrar que depois voltarão ao grupo original. Podem-

se também, utilizar pequenos seminários para essa socialização.  

No primeiro período, a disciplina Metodologia de Pesquisa desenvolverá 

os conteúdos conforme a necessidade do Projeto, como: tipos de pesquisa, 

tabulação de dados, técnicas de entrevista, formulação de questionários etc. A 

partir do segundo período, sugere-se que isso seja feito pelo tutor em conjunto 

com os alunos.  

Também no primeiro período, o professor de Português trabalhará tipos 

de texto e de linguagem, e auxiliará no trabalho que será desenvolvido pela 

Metodologia de Pesquisa e pela tutoria, no desenrolar do trabalho dos alunos. 

É importante ressaltar que os estudos podem ser publicados por um ou 

mais estudantes que tenham interesse em transformar o trabalho em um artigo 

científico.  Podem ser aproveitados os estudos realizados, uma vez que eles são 
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de propriedade dos alunos daquele período, e a escrita de um artigo científico 

constitui um novo trabalho. Para isso, ele deverá ter ajuda de um professor e do 

tutor, que serão seus orientadores. 

 

Cronograma de Atividades do Projeto 
 

Para acompanhamento do trabalho, é importante que o tutor e o 

coordenador do curso, tenham um cronograma, em que serão apresentadas as 

atividades previstas pelo professor de cada disciplina, para responder as 

perguntas, bem como as datas para conclusão de cada etapa. Além disso, é 

importante evidenciar o período de avaliações das atividades e planejar as 

apresentações dos resultados a que os alunos chegaram para uma banca 

composta por professores do período. 

 

Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 

Aula desencadeadora 
- Apresentação e exploração do(s) 
objeto(s) de estudo. 
- Perguntas gerais e específicas 

     

Sistematização 
- Organização do plano de trabalho 
- Descrição do objeto 
- Definição dos objetivos 
- Justificativa de estudo 

     

Exploração Teórico-Prática 
- Atividades teórico-prática: 
experimentos, visitas, entrevistas, 
observações etc. 

     

Resultados 
- Textos conclusivos 
- Bancas 
- Produtos (protótipos, novos produtos, 
maquetes, artigos científicos etc.) 

     

 

Deve-se atentar para os cronogramas de atividades definidos e para o 

período de lançamento dessas notas na Intranet Acadêmica. 

Distribuição dos pontos pelo professor Tutor: 

-  40 pontos na Atividade I e  

-  60 pontos na Atividade II 
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Avaliação do Trabalho 
 

Terminado o projeto, o coordenador, os professores, o tutor e os líderes 

de turma de cada curso, junto com a Direção Acadêmica, deverão fazer uma 

reunião de fechamento do Projeto Interdisciplinar. Nessa reunião, deverão ser 

verificados como o projeto foi realizado durante o semestre, suas etapas, 

apresentações e produtos finais.  

As perguntas abaixo deverão ser respondidas pelos envolvidos no 

trabalho, principalmente os representantes dos alunos, os professores, os 

tutores e a coordenação. 

1. Houve envolvimento de todos os professores do período, com promoção 

da interdisciplinaridade? 

2. O objetivo central do projeto constitui um problema relevante e real para 

os alunos?  

3. O projeto:  

a)  motivou os alunos? 

b) desenvolveu o trabalho em equipe? 

c) favoreceu o desenvolvimento da autonomia dos estudantes?  

d) continha competências claramente definidas a serem desenvolvidas 

pelos alunos? 

e) estabeleceu vínculos entre a IES e o “mundo real”? 

 f) trabalhou com “déficits” de formação, sinalizando aos profissionais 

dessa área o que deveriam saber e normalmente não sabem?  

g) propiciou elementos para ajudar a desenvolver o conhecimento voltado 

para o trabalho com “deficits” de formação? 

h) criou diferenciais para o curso? 

4. Os alunos:  

a) foram corresponsáveis pelo trabalho? 

b) puderam fazer escolhas ao longo do desenvolvimento do projeto? 

c) foram às empresas coletar dados, analisar problemas, formular 

hipóteses e propor soluções? 
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Metodologia PBL 

Para o curso de Medicina a instituição optou pela metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (do inglês Problem Based Learnig – 

PBL), empregada no direcionamento do processo de construção cognitiva para 

o curso de medicina, está em consonância com as diretrizes curriculares 

nacionais e é coerente com as modernas propostas da Andragogia.   

 Durante o processo de aprendizagem, por meio de raciocínio 

sistemático e criterioso, o estudante apropria-se dos conhecimentos construídos 

e os transforma. O estudante é, assim, o construtor de seu conhecimento a partir 

da reflexão e indagação da prática, tendo por base seus conhecimentos prévios. 

A metodologia escolhida pela instituição para os cursos da área de saúde 

assume esse pressuposto. 

No desenvolvimento das sessões tutoriais, o PBL rompe com a arcaica 

proposta de transmissão do conhecimento. A participação do estudante no 

processo de formação ocorre de modo ativo, criativo, questionador, num 

exercício contínuo que o torna capaz de realizar análise, interpretação e síntese 

do objeto a ser aprendido. Assim, ele é corresponsável por sua formação. Nesse 

percurso, o estudante deve aprender a aprender, assegurando que sua 

educação será contínua e permanente. A relação ensino e aprendizagem 

acontece mediante um processo multidimensional de confronto de perspectivas, 

na relação dialógica e participativa entre professores e colegas, promovendo a 

cooperação, a solidariedade e a superação de dificuldades.  

A proposta assumida para os cursos tem um currículo flexível, sem 

disciplinas “fechadas” e coloca o estudante como agente central da 

aprendizagem. Além disso, preocupa-se mais com a aprendizagem do que com 

o ensino, e enfatiza o desenvolvimento de habilidades e atitudes, geralmente 

menos trabalhadas pelos cursos tradicionais.  

Na metodologia Problematizadora adotada nos projetos pedagógicos, 

registra-se uma nítida diferença entre a aprendizagem de uma transmissão 

passiva professor-estudante e aquela em que é apresentada uma situação-

problema em que se realiza busca ativa de informações para a solução. Tal 

abordagem faz com que o estudante seja levado a superar suas 

falhas/deficiências, desenvolver um método próprio de estudo, utilizar 
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adequadamente uma diversidade de recursos educativos e avaliar criticamente 

os progressos alcançados. Esse modelo pedagógico dá um passo importante 

em direção a uma prática que tem possibilitado prazer e satisfação aos 

estudantes na tarefa de aprender.  

Nesse contexto, os papéis dos diversos atores mudam 

consideravelmente. O estudante é o principal provedor de sua própria 

aprendizagem, que será conquistada ativamente, através da observação, do 

estudo e da pesquisa. A vivência prática é também trabalhada pelos estudantes, 

em sessões tutoriais. O desenvolvimento da metodologia Problematizadora 

possibilita a flexibilidade da construção do conhecimento, permite que os 

estudantes escolham caminhos diversos, aprofundando o estudo em áreas de 

seu interesse, ou mantendo uma visão mais extensa e menos profunda. O 

professor é um facilitador da aprendizagem, um orientador dos estudantes nos 

processos de aquisição do conhecimento, um exemplo nas atividades práticas, 

mas deve evitar, de um modo geral, o papel de transmissor contumaz de 

conhecimentos.  

As sessões tutoriais e as aulas desencadeadoras, com plenária de 

síntese têm o objetivo de coordenar a aprendizagem. Nelas os estudantes são 

distribuídos em grupos pequenos. Cada grupo conta com um professor tutor. As 

sessões / aulas desencadeadoras consistem na discussão de problemas, 

quando os estudantes são estimulados a externar todo o seu conhecimento 

sobre o assunto em pauta. Da discussão são selecionados, pelo grupo, alguns 

tópicos que, por serem desconhecidos por todos, serão objeto de estudo para 

apresentação na sessão / aula desencadeadora seguinte. As sessões tutoriais e 

aulas desencadeadoras abordam problemas formulados pelos professores de 

modo a antever ou complementar o que o estudante está aprendendo na prática, 

garantindo, assim, que o conteúdo programático do curso seja atingido na 

íntegra. O tutor participa das sessões e aulas desencadeadoras como 

observador e orientador comedido, enquanto os estudantes exercem a condução 

da atividade. Ao fazê-lo, desenvolvem habilidades de análise de problemas, 

integração de conhecimentos prévios, questionamento e busca de soluções, 

além de habilidades de trabalho em equipe (liderança, comunicação e habilidade 

de aprender a aprender, disciplina e ética). A plenária de síntese é realizada ao 

final do módulo, com a presença de todos os tutores, momento em que os 
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conhecimentos abordados no módulo são organizados, sistematizados e 

apresentados pelos estudantes. 

Dentro da proposta problematizadora a composição curricular contempla 

carga horária destinada à formação cognitiva. São algumas características do 

processo ensino-aprendizagem: 

 o conteúdo é centrado nas áreas básicas dos cursos de graduação 

previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN´s; 

 o processo de aprendizagem é ativo, rompendo a dicotomia teoria-prática, 

integrando as ciências ao longo de todo o curso; 

 o contato do estudante com a realidade de saúde do país é assegurado 

em âmbito individual, familiar e comunitário durante os cursos; 

 as atividades de pesquisa, monitoria e iniciação científica são 

estimuladas; 

 o ensino busca propiciar ao estudante oportunidade de trabalhar em 

equipe multiprofissional; 

 a participação do estudante nos programas de educação continuada é 

estimulada;  

 na admissão do docente, além de sua qualificação, é considerado o perfil 

do profissional a ser formado pela instituição. 

 

2.2.4 COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

A) COMPETÊNCIAS 

Para atender ao perfil do profissional que desejamos formar é preciso 

trabalhar a partir da concepção de competência. Para Perrenoud1 competência 

pode ser entendida como uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a 

eles. Os conhecimentos podem ser entendidos como representações da 

realidade que construímos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação. 

As competências são modalidades estruturais da inteligência, ações e 

                                                 

1 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas 

Sul,1999. 90p, 
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operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, 

situações, fenômenos e pessoas. 

As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao 

plano imediato do saber fazer. Por meio das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se possibilitando nova organização das 

competências 

Para a formação de profissionais com competência para uma atuação 

reflexiva e crítica identificamos um elenco de habilidades que abrangem todas 

as “dimensões profissionais”. São competências referentes: 

- ao comportamento com os valores estéticos, políticos e éticos inspiradores da 

sociedade democrática; 

-  à compreensão do seu papel social;  

- ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em 

diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar; 

- ao domínio do conhecimento do objeto específico da sua área de atuação; 

- ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática; 

- ao gerenciamento do desenvolvimento profissional. Cada profissional deve 

estar preparado para fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho, recursos físicos, materiais e de informação, da mesma forma que deve 

estar apto a assumir funções de gestão e liderança nos serviços; 

- à liderança, que envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidades 

para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento; 

- à valorização e o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe 

prestar cuidados compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 

pelo indivíduo pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

 -  à análise crítica e contextualizada da realidade social, para identificar 

problemas e as maneiras de intervir para transformá-los;  
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- ao desenvolvimento, à participação e à divulgação pesquisas e ou outras 

formas de produção de conhecimento que objetivam a prática profissional; 

 - ao planejamento programas de educação e promoção dos indivíduos, 

considerando as especialidades dos diferentes grupos sociais e dos distintos 

processos de vida, saúde e de trabalho; 

- ao respeito ao código ético, os valores políticos e os atos normativos da 

profissão escolhida; 

- ao aprender a aprender sempre, desenvolvendo a habilidade de busca, seleção 

e avaliação crítica de dados, de informações disponibilizadas em publicações e 

bases de dados locais e remotas, além das fontes pessoais de informação, 

incluindo a advinda de sua própria experiência profissional; 

- à educação permanente, configurando a graduação como uma etapa inicial de 

formação e não como um momento finalístico, tendo responsabilidade e 

compromisso com a educação e a capacitação das futuras gerações de 

profissionais. 

 

2.2.5 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

As Faculdades Integradas Padrão – FIP Guanambi, investem 

significativamente no desenvolvimento e na manutenção de sua capacidade 

para aferir e avaliar o cumprimento de seus objetivos institucionais, a melhoria 

de seus processos e a produção de resultados específicos do aprendizado 

estudantil. O sistema de avaliação abrangente é composto pelos seguintes 

instrumentos: 

 

Avaliação Diagnóstica e Formativa 

A concepção de avaliação a ser adotada é a chamada “avaliação 

formativa”, defendida por Perrenoud (1999), e que está centrada essencial, 

direta e imediatamente sobre a gestão das aprendizagens dos alunos. Tal 

concepção se situa na perspectiva de uma regulação intencional, cuja finalidade 

é determinar, ao mesmo tempo, o caminho já percorrido por cada um e aquele 
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que resta percorrer com vistas a intervir para otimizar os processos de 

aprendizagem em curso. 

A avaliação formativa só pode ser desenvolvida plenamente no quadro 

de uma pedagogia diferenciada, fundada sobre uma política perseverante de 

democratização do ensino. É importante que o aluno, vivencie a avaliação 

formativa para depois colocá-la em prática. 

Dentre os instrumentos da avaliação formativa estão os testes 

criteriosos, descrevendo, de modo analítico, um nível de aquisição ou de 

domínio, bem como a observação in loco dos métodos de trabalho, dos 

procedimentos e dos processos intelectuais do aluno. 

 As provas serão essencialmente operatórias, com questões de 

composição, de memória ativa e do tipo problemas, essas últimas exigindo do 

aluno relações entre algumas variáveis, de acordo com RONCA (1991). 

Esse instrumento possui dois objetivos principais: 

 

- fornecer aos alunos informações úteis sobre suas competências e habilidades 

(cognitiva, afetiva, comunicação, colaboração e análise crítica); 

- fornecer às Faculdades Integradas Padrão, informações úteis sobre o 

andamento e eficácia de todos os programas acadêmicos, de modo que possa 

haver melhorias contínuas para se atingir os resultados de aprendizagem 

desejados pelos estudantes e obter um impacto mensurável e positivo sobre a 

vida pessoal e profissional dos alunos.  

As avaliações de resultados servem para verificar a eficácia dos 

programas e até que ponto as Faculdades Integradas Padrão - FIP Guanambi 

estão atingindo suas metas e objetivos fundamentais. 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 
 

A concepção curricular da IES é realizada mediante três parâmetros 

principais: as Diretrizes Curriculares Nacionais, a experiência pedagógica da IES 

e as necessidades regionais. Dessa maneira cada projeto pedagógico de curso 

tem sua revisão constante, pelo colegiado de curso e pelo Núcleo Docente 

Estruturante - NDE.  
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A proposta pedagógica de qualquer curso da instituição está conectada 

à concepção didática pedagógica descrita acima, garantindo uma unidade 

educacional, com previsão global e sistemática de toda ação a ser 

desencadeada durante o processo formativo do aluno. Isto é viável por meio de 

um planejamento curricular capaz de prever a proposição de situações que 

favoreçam o desenvolvimento das capacidades do aluno para resolver 

problemas. Esse nível de problema é relativo aos cursos. A partir dele são 

estabelecidas as linhas mestras que norteiam todo o trabalho. É uma tarefa que 

tem por objeto organização de um sistema de relações lógicas e psicológicas 

dentro de um ou vários campos do conhecimento, de tal modo que favoreça ao 

máximo o processo ensino aprendizagem. Subsidiado pelo planejamento 

curricular, surge em nível mais específico o planejamento de ensino. Ele é a 

transposição de ideais formativas e metas definidas nos níveis anteriores de 

planejamento para o nível mais próximo e concreto da sala de aula. Indica a 

atividade direcional, metódica e sistematizada que será empreendida pelo 

professor junto a seus alunos. Desse modo o planejamento de ensino passa a 

ser compreendido de forma estreitamente vinculada às relações que se 

produzem entre a instituição e o contexto histórico-cultural em que a educação 

se realiza.   

A instituição possui um Diretor Acadêmico de modo a acompanhar de 

perto o trabalho desenvolvido pelo coordenador de curso juntamente com os 

professores. 

Para completar o trabalho, a Diretoria de Avaliação Institucional criou um 

acompanhamento especial da avaliação do processo de aprendizagem. Criou-

se uma comissão para analisar as questões das avaliações e refazê-las, se for 

necessário, na presença do coordenador e do professor. Tal iniciativa possibilita 

o aprendizado dos diversos tipos de questões com base nas habilidades e 

competências, além de criar um banco de questões na instituição.  
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2.3.1 INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE 

QUANTO À FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

 A Instituição possui um projeto pedagógico avançado tendo a pesquisa 

inserida no seu dia a dia. O ponto de referência é o projeto de pesquisa 

interdisciplinar em que as disciplinas se agrupam, se integram para a realização 

dele. Para tal, em cada semestre, os coordenadores e professores se reúnem e 

discutem um tema que perpassa todas as disciplinas, módulos e conteúdos 

trabalhados e criam um tema e problemas relacionados a ele. Cada grupo de 

trabalho escolhe um assunto ou problema do tema mencionado e o projeto de 

pesquisa interdisciplinar é desencadeado. O projeto interdisciplinar é o elemento 

integrador do currículo.  

 

2.3.2 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS DE INTEGRALIZAÇÃO 

CURRICULAR 

 

Construímos os currículos dos cursos de graduação na perspectiva de 

um currículo integrado, com o desenvolvimento de ações interdisciplinares que 

pressupõem a parceria, o diálogo, a articulação, a troca de conhecimentos, o 

questionamento, a busca da interação.  O currículo integrado propicia uma ação 

prática, tratando problemas concretos nas suas relações históricas, 

oportunizando a aquisição da consciência verdadeira, onde o sentir, pensar e 

agir constituem a base da permanente construção do trabalho pedagógico.  

As principais características do trabalho baseado no currículo integrado, 

apontam o conhecimento construído tendo em vista a pesquisa, unidades de 

estudo centradas em temas ou problemas, centrados no mundo real e na 

comunidade e a avaliação mediante portfólios, com o professor/ tutor no papel 

de problematizador dos conteúdos e orientador dos alunos, que, por sua vez, 

reestruturam os seus conhecimentos. 

O trabalho pedagógico, sendo desenvolvido conforme ora proposto, 

analisa problemas levantados durante as aulas, por acadêmicos e professores, 

e centra-se no fato de que os alunos necessitam desenvolver atividades e 

ambientes favoráveis à recolha de dados. 
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O professor, ao ministrar as suas aulas, divulga o conhecimento 

produzido pela pesquisa, problematizando-o, de forma que professores e 

acadêmicos exercitem a prática do pensar em torno da realidade estudada. 

Assim, fomenta a dúvida, levando à formulação de novas questões, a fim de 

gerar novas pesquisas, e, consequentemente, a produção de novos 

conhecimentos, simultaneamente teórico-práticos e prático-teóricos, sugerindo 

a realização de futuras e rigorosas investigações de cientistas comprometidos 

com o contexto social em que se encontram inseridos. 

Pela concepção de avaliação que permeia o currículo integrado, a 

finalidade de avaliar não está em quantificar a aprendizagem no final do 

processo, não se tratando, portanto, de avaliar para eliminar, mas sim para 

acompanhar e proporcionar oportunidades de reelaboração de conceitos, tanto 

por parte dos professores como por parte dos alunos. 

A vivência de um currículo integrador, propiciador de experiências 

multiculturais, consiste na concepção e produção de um planejamento em 

movimento que articule o conhecimento técnico com a formação humana, ética 

e postura crítica e criativa, que será efetivado por meio da metodologia adotada 

e adequada à consecução dos objetivos traçados no processo de aprendizagem.  

Desta forma, o trabalho desenvolvido pelos protagonistas da sala de aula busca 

permanentemente a interação dos sujeitos e o conhecimento, o diálogo com o 

contexto sociocultural, a formação pautada na busca da autonomia intelectual, 

do desafio da solução de problemas da realidade vivenciada, e no incentivo da 

criatividade e responsabilidade do educando. Assim, o planejamento do 

processo ensino-aprendizagem prioriza por meio da ação dialógica: a 

construção, a internalização crítica, a assimilação, a reelaboração e a (re) 

construção de conhecimentos de modo que o projeto educacional expresse sua 

identidade mediante o planejamento do trabalho docente, possibilitando a 

formação de profissionais éticos, críticos, competentes e responsáveis pela 

construção de projetos e práticas cidadãs. Todos os currículos apresentam a 

ideia da interdisciplinaridade agrupando disciplinas afins com um título que as 

caracteriza. 
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2.3.3 ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO 

 

ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTE SUPERVISIONADO 

 

Trata-se de uma atividade de especial relevância que oportunizará 

trocas de experiências e novos conhecimentos sobre práticas cotidianas e 

inovadoras. Essa atividade tem por finalidade manter atualizado e subsidiado 

todo o corpo discente dos cursos das Faculdades Integradas Padrão – FIP 

Guanambi, de forma a promover a harmonia em suas práticas, estabelecendo 

trocas de experiências, vivências e informações sobre os assuntos tratados, 

favorecendo a compreensão mútua. Aprender a aprender deverá ser uma 

abordagem natural, possibilitando aos nossos alunos serem críticos e reflexivos, 

inovadores, abertos e altruístas, dispostos a assumir riscos consigo próprios e, 

principalmente, capazes de elaborar juízos críticos sobre seu trabalho.  

Aprender a aprender é um processo de desenvolvimento que se 

desenrola ao longo de toda a vida, não se limitando ao período compreendido 

entre a primeira aula de métodos e a aquisição para atuar como profissional. 

Nosso aluno torna-se progressivamente mais competente mediante a atenção 

prestada a seu próprio processo de aprendizagem e ao desenvolvimento de suas 

características e competências específicas, aprendendo com o praticar para 

aprender a atuar. 

 

Princípios Fundamentais do trabalho de estágio: 

 Atitude ética e científica. 

 Pluralismo e flexibilidade teórica e metodológica. 

 Comprometimento com a inovação. 

 

Objetivo: 

Garantir o desenvolvimento das competências específicas previstas para os 

diversos cursos de graduação capacitando nosso aluno a exercer eficientemente 

suas atividades. 
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Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: 

- analisar o contexto em que atua profissionalmente, em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre seus 

agentes sociais; 

- atuar profissionalmente, em diferentes contextos, na promoção da inovação e 

criatividade, do desenvolvimento e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 

organizações e comunidades; 

- atuar profissionalmente, em diferentes níveis de intervenção, de caráter 

promocional, considerando as características das situações e dos problemas 

específicos com os quais se depara; 

- dominar a linguagem própria do seu campo de trabalho, expressando conceitos 

e soluções, de acordo com as diversas situações evidenciadas; 

- interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar conhecimentos 

diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e execução de suas 

atividades; 

- ter visão sistêmica, manifestando capacidade de conceituação a partir da 

combinação adequada de diversos componentes econômicos, psicológicos e 

sociológicos que poderão interferir em seus trabalhos; 

- dominar a gerência e a administração de recursos humanos para saber dirigir 

uma instituição relacionada ou dentro do seu campo de atuação; 

- Ter visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos relevantes a serem 

abordados, revelando consciência das implicações econômicas, sociais, 

antropológicas, ambientais, estéticas e éticas de sua atividade. 

 

DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO  
 

 

I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
 
Art. 1°. Este Regulamento rege as atividades de estágio dos Cursos de 

Graduação das FIP Guanambi. 
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Art. 2°. As atividades de estágio são essencialmente práticas e devem 

proporcionar ao estudante a participação em situações simuladas e reais de vida 

e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como a análise crítica delas.      

Art. 3°. As atividades de estágio devem buscar, em todas as suas variáveis, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão.          

Art. 4°. O estudo da ética profissional deve perpassar todas as atividades 

vinculadas ao estágio. 

II- DO COORDENADOR DE ESTÁGIOS 
 
Art. 5°. O Coordenador de Estágios acompanha o trabalho realizado pelos 

acadêmicos nos diversos campos de trabalho.  

§ 1°. O Coordenador de Estágios é escolhido pela direção da instituição.  

§ 2°. A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Estágios é de 

até 20 (vinte) horas semanais.  

Art. 6°. Compete ao Coordenador de Estágios: 

I - coordenar o estágio; 

II - implementar as decisões dos órgãos competentes referentes a estágios; 

III - assinar as correspondências, certidões e declarações referentes aos 

estágios; 

IV - aprovar os modelos de formulários utilizados; 

V - elaborar, semestralmente, proposta de distribuição entre os orientadores de 

estágio das diversas atividades atinentes ao Estágio Supervisionado, 

encaminhando à Coordenadoria de Curso; 

VI - propor à Coordenadoria de Curso, projetos de trabalho interdisciplinar a 

serem desenvolvidos conjuntamente entre os Cursos das Faculdades Integradas 

Padrão; 

VII - dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos alternativos 

de estágio encaminhados à Coordenadoria de Curso pelos orientadores de 

estágio; 
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VIII - encaminhar à Coordenadoria de Curso propostas de modificações na pauta 

de visitas, oficinas e atividades simuladas constantes dos Planos de Ensino das 

disciplinas; 

IX - encaminhar aos órgãos competentes nas Faculdades Integradas Padrão, na 

forma da legislação vigente, as propostas de convênios de estágio aprovadas 

pela Coordenadoria de Curso; 

X - autorizar atividade externa de estágio em empresa conveniada com as 

Faculdades Integradas Padrão; 

XI - autorizar a participação em programa alternativo de estágio devidamente 

aprovado; 

XII - avaliar o estágio externo desenvolvido em, entidades e empresas 

conveniadas; 

XIII - elaborar, semestralmente, escala designando orientadores de estágio para 

atuar no atendimento de plantões aos alunos; 

XIV - apresentar ao coordenador de curso, semestralmente, relatório do trabalho 

desenvolvido no exercício da Coordenadoria de Estágios; 

XV - tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste Regulamento. 

III – DOS ORIENTADORES DE ESTÁGIO 
 
Art. 7º. São orientadores de estágio aqueles que exercem atividades de 

acompanhamento dos alunos, competindo-lhes principalmente: 

I - orientar, supervisionar e avaliar as visitas e atividades simuladas e reais das 

equipes de estagiários sob sua responsabilidade, atribuindo-lhes a respectiva 

nota; 

II - efetuar o controle de frequência, ao Estágio Supervisionado, dos estagiários 

pertencentes às equipes pelas quais for responsável; 
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III - acompanhar a elaboração e corrigir, juntamente com os estagiários 

pertencentes às equipes pelas quais forem responsáveis, os relatórios das 

atividades desenvolvidas; 

IV - avaliar a participação das equipes de estagiários pelas quais for responsável; 

V - apresentar, para análise, propostas de alterações da pauta de visitas, oficinas 

e atividades simuladas constantes dos Planos de Ensino das disciplinas; 

VI - fiscalizar a aplicação, por parte das equipes, dos critérios constantes do 

roteiro de atendimento de clientes;  

VII - exigir das equipes relatórios das atividades realizadas; 

VIII - proceder à correção bimestral segundo calendário, examinando todos os 

registros de atendimento das equipes e o atendimento ao roteiro de atendimento 

aos clientes; 

IX - desempenhar todas as demais atividades decorrentes da sua função.  

§ 1°. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, 

avaliação e coordenação atinentes ao Estágio Supervisionado são consideradas 

atividades docentes, sendo seu exercício privativo dos membros do corpo 

docente vinculado aos Cursos das Faculdades Integradas Padrão. 

§ 2°. Para fins do Plano de Atividade do Curso, cada conjunto de equipes 

orientadas pelo mesmo orientador de estágio, em um mesmo horário, é 

considerada uma única turma, podendo a carga horária da respectiva disciplina, 

ser multiplicado por 2,5 (dois vírgula cinco), na forma prevista na legislação 

específica. 

§ 3°. A escala de trabalho dos orientadores de estágio é determinada pela 

Coordenadoria de Curso, ouvido o Coordenador de Estágios, e deve buscar 

manter no máximo 03 equipes para cada orientador em cada dia letivo, para 

orientação e supervisão de suas atividades; 

IV - DA SECRETARIA DE ESTÁGIO 
 
Art. 8º. Compete à Secretaria de Estágio: 
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I - manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como 

de toda a documentação e legislação referentes ao estágio; 

II - expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, respeitadas 

às competências específicas da Coordenadoria de Curso, previstas na 

legislação vigente; 

III - manter arquivo de controle de todos os convênios que as Faculdades 

Integradas Padrão, possuem para estágios nas diversas áreas envolvendo os 

cursos oferecidos, bem como cópias dos termos de compromisso de todos os 

alunos que estiverem realizando seus estágios com base nesses convênios; 

VI - divulgar as ofertas de estágio extracurricular; 

V - distribuir as tarefas aos bolsistas de extensão e treinamento; 

VI - fazer a inscrição e encaminhamento das partes ao atendimento pelos 

estagiários, respeitando a proporcionalidade por equipe; 

VII - elaborar os modelos de formulários necessários para o bom funcionamento 

do controle de estágio. 

VIII - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 

solicitadas pelo Coordenador de Estágios na forma deste Regulamento; 

V - DAS MONITORIAS 
 
Art. 9º. Compete aos monitores das disciplinas do Estágio Supervisionado a 

tarefa de assessorar os orientadores de estágio, bem como orientar os 

estagiários no desempenho de suas atividades 

 
VI - DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
 
Art. 10º. As atividades do Estágio Supervisionado dos Cursos de Graduação 

obedecem ao estipulado na legislação em vigor sobre estágios e ao previsto 

neste Regulamento e incluem a prática, nos seguintes níveis: 

I - as visitas, oficinas e atividades simuladas das práticas profissionais, 

abrangendo as várias áreas dos diversos cursos das FIP Guanambi; 
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II - as atividades reais desenvolvidas nas disciplinas dos cursos das FIP  

Guanambi; 

I - Dos estagiários 

Art. 11º. São considerados estagiários, para fins do Estágio Supervisionado, 

todos os alunos matriculados nas FIP Guanambi, competindo-lhes 

principalmente: 

I - realizar as visitas e atividades simuladas orientados, pertencentes à matéria 

Estágio Supervisionado; 

II - cumprir seus plantões conforme horários de estágio. 

III - preencher fichas de atendimento de todos os clientes que forem atendidos, 

encaminhando-as à ao coordenador de prática para cadastramento, na forma do 

roteiro de atendimento; 

IV - entregar periodicamente ao orientador de estágio responsável pela equipe, 

relatório detalhado de todas as atividades realizadas durante o período 

respectivo, acompanhado de autoavaliação de seu desempenho; 

V - redigir relatório fazendo constar a identificação da respectiva equipe, e 

assiná-las juntamente com o orientador de estágio; 

VI - comparecer, ao menos um estagiário da equipe, na reunião denominada 

seminário de estágio para análise das posturas dos alunos durante o trabalho; 

VII- agir de acordo com a ética profissional e zelar pelo bom nome das 

Faculdades Integradas Padrão; 

VIII- comparecer ao local do estágio devidamente trajados de acordo com o 

ambiente profissional e com os respectivos equipamentos de segurança 

individual; 

IX - manter cópias de todas as atividades desenvolvidas durante o estágio para 

compor o Portfólio; 
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XIV - cumprir este Regulamento e as demais determinações legais referentes ao 

Estágio Supervisionado. 

§ 1°. No exercício de atividades vinculadas direta ou indiretamente ao estágio, 

aplica-se aos acadêmicos, as normas do Código de Ética Profissional próprio de 

cada categoria a que pertence cada curso;  

§ 2°. Quando da infração de qualquer norma do Código referido no parágrafo 

anterior, segue-se o procedimento e aplicam-se as sanções previstas no 

Regimento dos Cursos de Graduação das Faculdades Integradas Padrão, 

quando trata do regime disciplinar do corpo discente.  

II - Das visitas, Oficinas e atividades simuladas. 

Art. 13. Parte da carga horária destinada ao Estágio Supervisionado é utilizada 

para a efetivação de visitas e atividades simuladas. Cada curso determinará o 

índice para tal atividade de acordo com suas especificidades. 

§ 1°. A pauta de visitas, oficinas e atividades simuladas é definida de acordo com 

o tipo de local e na forma prevista neste Regulamento; 

§ 2°. A pauta de visitas, oficinas orientadas deve abranger os diversos 

instituições e empresas de modo a ampliar a visão profissional do acadêmico; 

§ 3°. Das visitas orientadas devem ser redigidos relatórios circunstanciados.  

§ 4°. As atividades simuladas incluem as práticas computacionais.  

III- Da avaliação 

Art. 14. A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado é efetuada de 

acordo com a legislação vigente, em especial as normas fixadas pelas 

Faculdades Integradas Padrão, bem como outros indicadores e instrumentos 

que constem dos respectivos Planos de Ensino.  

Art. 15. A avaliação das atividades do Estágio de Prática é efetuada por meio de 

conceitos ou notas de acordo com a legislação vigente, em especial as normas 

fixadas pelas Faculdades Integradas Padrão, atribuídas com base em avaliações 
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práticas e nos relatórios periódicos de estágio de cada equipe e no desempenho 

efetivo dos estagiários.  

Art. 16. A presença a todas as atividades de estágio, para aprovação, é integral. 

VII- DOS ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES COMPLEMENTARES 
 
Art. 19. Para fins de cumprimento do Estágio Supervisionado previsto pelo MEC, 

nos limites fixados na Integralização Curricular de cada curso de Graduação, das 

Faculdades Integradas Padrão, pode o aluno realizar estágio mediante convênio: 

I - em escritório, órgão, entidade ou empresa pública ou privada, desde que 

credenciado junto às Faculdades Integradas Padrão para receber estagiários; 

II – por meio do desenvolvimento de projeto alternativo de estágio aprovado na 

forma prevista neste Regulamento.  

§ 1°. O credenciamento, para fins de estágio externo obedecidos os critérios e 

condições estabelecidos pela Coordenadoria de Curso e pelo Coordenador de 

Prática, obedece ao disposto neste Regulamento e demais legislação vigente 

sobre convênios para realização de estágios curriculares. 

§ 2°. Os projetos alternativos de estágio funcionam sob a forma de atividades de 

extensão ou, conjuntamente, de extensão e pesquisa, e possuem 

necessariamente um orientador responsável. 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art.21 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

2.3.4. INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS  

 

As FIP Guanambi, acompanhando os avanços tecnológicos, possui: 
 

 salas com projetores multimídia com computador, de modo a 

facilitar a busca na internet uma vez que é banda larga, facilitando 

o trabalho do professor e dos acadêmicos; 

 serviço de rede lógica de comunicação com acesso a todos os 

coordenadores, professores e funcionários. Ressalta-se que:  
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 os comunicados, notas etc., são passados pela intranet; 

 os servidores têm capacidade para ter e-mail de todos os 

alunos, professores, coordenadores, diretores e 

fornecedores etc.  

 todos os serviços estão sob a responsabilidade do Setor 

de T.I.;  

 sala com transmissão instantânea instalada para conferências e 

para intercâmbio com professores de outras universidades; 

 será montado nas FIP Guanambi um hospital de Simulação com 

bonecos computadorizados, como o já existente na UNIFIPMOC, 

outra mantida da Sociedade Padrão de Educação Superior, 

oferecendo aos acadêmicos a possibilidade de fazer 

atendimentos simulados para maior segurança ao enfrentar as 

situações reais nos hospitais.  Esse laboratório será equipado 

com   o SIM MAN, equipamento de última geração, fabricado pela 

Laerdal, um simulador de paciente durável, criado para o 

treinamento de simulação de alta qualidade, em uma gama de 

diferentes procedimentos médicos e casos de pacientes.  Esse 

laboratório de simulação está previsto para o último semestre do 

curso de Medicina, sendo, na verdade, um hospital de simulação.  

 

2.3.5 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

Cada curso, por meio da dinâmica de trabalho desenvolvida pelo 

coordenador de curso junto aos seus professores, tem liberdade para elaborar 

materiais didáticos como caderno de exercícios, materiais explicativos, ou 

mesmo livretos que são confeccionados pela editora da mantenedora para uso 

do acadêmico. Esses materiais são valorizados e como são trabalhos inéditos 

contam pontos no currículo dos professores e coordenadores.  
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2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

2.4.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA O ENSINO 

 

O ensino é a vocação das FIP Guanambi e, assim, é dever como 

instituição educacional garantir a formação de recursos humanos qualificados, 

com visão crítica e acurada e em sintonia com as necessidades da sociedade, 

proporcionando formação acadêmica e profissional que conduza à inserção 

efetiva dos egressos na sociedade, colaborando com seu progresso.  

A graduação na instituição é voltada para a formação de profissional 

generalista, dotado de referenciais teórico-básicos que possibilitem o trâmite em 

diversas direções e capacitado a atuar de forma criativa com qualificação 

intelectual suficientemente ampla, base sólida para a aquisição de 

conhecimentos específicos ao longo do processo de educação. 

Nessa direção, as FIP Guanambi têm discutido e promovido a utilização 

de novos métodos, entre eles o aprendizado colaborativo, o empreendedorismo 

como metodologia de ensino/aprendizagem, o aprendizado baseado em 

problemas e o aprendizado baseado em projetos integrados, tudo isso em 

paralelo ao programa de qualificação docente.  

A evolução acelerada da tecnologia e dos meios de comunicação, 

acompanhada da necessidade de aperfeiçoamento profissional contínuo e do 

imperativo da inovação no mundo contemporâneo, extremamente mais 

competitivo e empreendedor, exige reflexão contínua sobre nossos cursos e 

sobre a adequação de suas metas educacionais e formadoras.  

As qualificações profissionais necessárias para atender à sociedade 

futura demandam um estudo individualizado para cada área do conhecimento, 

considerando inclusive a perspectiva de novas profissões, sem comprometer a 

abrangência e diversidade da formação que caracterizam o ensino na IES.  

A interdisciplinaridade, como eixo condutor de um ensino integrado à 

pesquisa e à extensão, garantirá formação adequada de dos estudantes 

proporcionada pelos projetos de pesquisa desenvolvidos semestralmente em 

cada curso, além de constituir estímulo importante à inovação aos docentes. 



53 

 

A qualidade da formação proporcionada pelas FIP Guanambi é 

constantemente acompanhada em seus diversos aspectos, pela avaliação 

institucional. Além disso, é importante o acompanhamento permanente da 

inserção profissional dos egressos, tanto da graduação quanto da pós-

graduação, tem como objetivo auxiliar a definição e a condução de políticas para 

o aperfeiçoamento dos cursos.  

Os cursos de graduação merecem atenção especial, compatibilizando-

se a excelência na formação e o atendimento às exigências da sociedade 

contemporânea, que requer jovens com conhecimento abrangente e sensível às 

rápidas mudanças de nosso tempo.  

As FIP Guanambi proporcionam formação fundamental necessária para 

que seus acadêmicos acompanhem o dinamismo da sociedade, evitando, 

contudo, o caráter imediatista. Deve-se buscar a flexibilização equilibrada da 

estrutura curricular dos cursos, respeitando as especificidades de cada área e 

observando duas premissas fundamentais: a complementaridade na formação 

dos alunos e a inserção dos alunos no mercado de trabalho.  

Os cursos estão organizados harmonicamente entre as distintas áreas 

de conhecimento e sua crescente importância, considerando-se as diretrizes 

curriculares nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

A avaliação dos cursos de graduação é feita de forma continuada, 

valorizando-a como instrumento de gestão, desenvolvido pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, engajada à avaliação institucional das FIP Guanambi.  

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) permite um 

diagnóstico do desempenho formativo dos cursos oferecidos pela instituição. 

Programas de apoio interno relacionados ao ensino/aprendizagem e cursos de 

atualização de docentes são instrumentos de valorização e estímulos 

desenvolvidos pela instituição.  

As FIP Guanambi têm um compromisso com o desenvolvimento, 

econômico, político e social, principalmente numa região carente como a de 

Guanambi, onde está inserida. Desta maneira, a escolha da proposta de ensino 

da instituição, baseia-se na problematização da realidade, discutida de forma 

coletiva, tendo como ponto básico a construção da cidadania como patrimônio 

coletivo da sociedade civil. Nesta perspectiva, a ética na construção da cidadania 
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constitui-se em uma escolha valorativa das mais relevantes, tendo em vista que 

vivemos em uma sociedade sem cidadania.  

Neste sentido, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem-se como 

elementos de uma política institucional que objetiva combinar a qualidade 

acadêmica com o de compromisso social. Para tanto, o ensino, a pesquisa e a 

extensão constituem espaços de diálogo da faculdade com a sociedade, num 

esforço de encontrar formas de comunicação adequada. 

Assim, o processo de ensino busca a indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão no espaço da sala de aula, lugar privilegiado para a vertente 

da socialização do conhecimento. Entretanto, não basta para a formação 

universitária que os estudantes aprendam o conhecimento na perspectiva da sua 

aplicabilidade, ou seja, na sua dimensão técnica. É necessário que conheçam o 

método de produção do conhecimento. O conhecimento deste método 

proporcionará aos discentes uma formação básica nos procedimentos da 

pesquisa, ainda que não objetivem ser pesquisadores. O importante é 

desenvolver habilidades que, no mínimo, os ajudarão na elaboração de bons 

diagnósticos em qualquer área de atuação profissional.  

Introduzir um novo modelo de pesquisa interdisciplinar, partindo do 

mundo real e concreto do acadêmico, até atingir temas mais complexos. Tal 

mudança permitirá mais satisfação aos nossos acadêmicos, permitindo maior 

número de trabalhos de iniciação científica, e construindo conhecimento capaz 

de propor novos produtos e serviços à comunidade. 

2.4.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA A EXTENSÃO 

 

Os projetos de extensão proporcionam acesso às mais novas 

informações, oferecendo conhecimento técnico, teórico e prático em diferentes 

áreas de interesse e de atuação. São destinados ao aprimoramento das 

comunidades interna e externa no que se refere à qualificação profissional, para 

que alunos e profissionais atendam às exigências do mercado de trabalho e 

acompanhem sua constante atualização. 

A extensão universitária, como prática acadêmica, é instrumento de 

articulação com os diversos segmentos sociais, de forma programada e 

sistemática, envolvendo um processo orgânico que não se confunde com 
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assistencialismo. É fator integrador do ensino e da pesquisa objetivando 

responder à demanda social e representa um compromisso da instituição com a 

comunidade, visando implementar projetos, de extensão na linha pedagógica, 

nas quais os docentes desenvolvem ações que contribuam para as 

transformações sociais, procurando instituir os valores da democracia e dos 

direitos humanos. 

As FIP Guanambi, ao desenvolverem atividades de extensão, procuram 

estabelecer espaços para parcerias comprometidas com a missão de formar 

cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades e ofertas, 

construir o seu conhecimento com qualidade e transformar as realidades 

negativas em oportunidades empreendedoras e de sucesso. 

As transformações, cada vez mais rápidas e emergentes dentro das 

organizações, tornam-se, para o alunado, aprendizado vivo, fazendo com que a 

dicotomia teoria-prática se transforme em vivência das reais oportunidades 

profissionais. 

A extensão, como lugar de prática na vida profissional do estudante, não 

pode priorizar um pequeno número e deixar à margem outros tantos 

merecedores da mesma oportunidade. Por isso, busca a ampliação do número 

de projetos e o seu auto-sustento, para que um número crescente de atividades 

sejam desenvolvidas e, como consequência, ocorra um envolvimento maior do 

corpo discente articulado com o docente. 

A articulação e a integração das FIP Guanambi com o meio social se 

estabelece mediante quatro vertentes distintas: prestação de serviços 

especializados, participação em projetos comunitários, realização de ações 

acadêmico-profissionais (cursos e eventos) e promoção de ações culturais e 

esportivas. 

 

2.4.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS PARA A PESQUISA 

 

As FIP Guanambi desenvolvem a pesquisa nas diversas modalidades, 

como função indissociável do ensino e da extensão, com o fim de ampliar o 

acervo de conhecimentos ministrados nos cursos de graduação e nos demais 

cursos que ministra. 
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As atividades de pesquisa serão permanentemente estimuladas, 

especialmente para: 

 a formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação das 

FIP Guanambi e de outras instituições similares, nacionais ou 

estrangeiras; 

 a concessão de auxílio para projetos específicos; 

 a realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 

 a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas, em 

periódicos institucionais e em outros, nacionais ou estrangeiros; 

 a concessão de bolsas de trabalho a pesquisadores; 

 a manutenção de intercâmbio com instituições científicas, 

buscando incentivar contatos entre pesquisadores e o 

desenvolvimento de projetos comuns; 

 a realização de simpósios destinados ao debate de temas 

científicos; 

 a implantação de núcleos temáticos de estudos; 

 a ampliação e atualização da biblioteca; 

 a adoção de regime de trabalho especial para pesquisadores. 

É priorizada a pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada 

em dados da realidade regional e nacional, sem detrimento da generalização dos 

fatos descobertos e de suas interpretações.  

 

Organização, Administração e Financiamento da Pesquisa 

 

A organização e administração da pesquisa são de responsabilidade do 

coordenador de Medicina, que recebe as propostas de projetos enviados pelos 

coordenadores, analisa-os e hierarquiza-os segundo sua importância e 

pertinência em relação às linhas básicas estabelecidas.  

Outra análise feita é a da viabilidade econômico – financeira para 

estabelecimento dos valores a serem praticados. 

O fluxo de entrada de projetos de pesquisa deve manter-se aberto e o 

professor estimulado a desenvolver a atitude de pesquisa em seus alunos e a 

elaborar e encaminhar novos projetos. 
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Para o financiamento da pesquisa existe a dotação de uma verba, 

incluída no orçamento anual para ajuda de custo aos professores e alunos que 

tiverem seus trabalhos selecionados pela coordenação de pesquisa conforme 

normas estabelecidas abaixo. 

2.4.3.1 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

As FIP Guanambi, assumindo o compromisso com o desenvolvimento 

do pensamento científico entre os membros dos corpos discente e docente da 

instituição, apresentam o Programa de Iniciação Científica para estudantes de 

graduação do Ensino Superior (PROIC-FIP). 

O Programa Iniciação Científica das Faculdades Integradas Padrão – 

PROIC-FIPGBI tem como objetivos: 

 despertar e desenvolver o interesse de estudantes de graduação pelas 

atividades de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e 

especialidades; 

 contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

 contribuir para a formação integral e humanística dos futuros profissionais 

da pesquisa;  

 possibilitar maior interação entre os estudantes da graduação e 

professores e pesquisadores da Instituição;  

 estimular a pesquisa na Instituição e o espírito crítico científico e a 

vocação para a pesquisa; 

 promover o interesse pelo método científico; 

 preparar clientela qualificada para os programas de pós-graduação e 

aprimorar o processo formativo de profissionais para o setor produtivo. 

Regulamentação do Programa de Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica das Faculdades Integradas Padrão 

possui duração anual e será aberto mediante edital específico. A gestão do 

programa ficará sob a responsabilidade da coordenação do curso de Medicina, 

que assumirá todo o processo de seleção acompanhamento e avaliação final do 

Programa, em parceria com equipe especialmente designada pela Instituição.  
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Para participação nos processos seletivos, pesquisadores/orientadores 

e estudantes deverão atender às condições e exigências estabelecidas pelas 

FIP Guanambi.  

Representam obrigações das FIP Guanambi: 

 promover ampla divulgação prévia, por meio de edital, da oferta de vagas 

anualmente;  

 assegurar, formalmente, condições de trabalho e acesso dos alunos às 

instalações laboratoriais, bibliotecas ou outras, imprescindíveis à 

realização das atividades relativas aos treinamentos e à execução dos 

planos de trabalho; 

 manter infraestrutura técnica e pedagógica compatível com as 

necessidades do treinamento e execução da proposta de trabalho a ser 

desenvolvida pelo aluno; 

 constituir, quando necessário a Comissão Interna de Seleção e 

Acompanhamento para realizar a análise e seleção dos projetos 

apresentados pelos orientadores e para o acompanhamento e a avaliação 

anual dos resultados; 

 conceder bonificação especial a estudantes e professores participantes 

no Programa, como forma de assegurar o necessário apoio, estimulando 

e qualificando a participação docente e discente;  

 estimular apresentação/divulgação dos trabalhos em eventos de pesquisa 

científica.  

Requisitos e compromissos do acadêmico: 

 ser selecionado e indicado pelo Orientador para participar do Programa; 

 estar regularmente matriculado em curso de Graduação e não estar 

cursando nem o primeiro e nem os dois últimos períodos do curso no 

momento da inscrição; 

 ter rendimento (desempenho acadêmico) igual ou superior à média 

institucional de 70 (setenta) pontos em cada disciplina do curso e, assim, 

não possuir nenhuma dependência no curso; 

 dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa e ter disponibilidade 

de carga horária semanal compatível com o desenvolvimento das 

atividades previstas no plano de trabalho, proposto no ato da inscrição; 
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 não estar em débito com a Instituição; 

 apresentar relatório final de atividades e participar de eventos científicos 

das Faculdades Integradas Padrão especificando os resultados obtidos. 

 

 

Requisitos e compromissos do Orientador: 

 possuir a titulação de Doutor ou Mestre ou ser Especialista com 

experiência na área de pesquisa, demonstrada através da sua produção 

científica na área;  

 ter currículo atualizado na plataforma LATTES; 

 desenvolver projeto de pesquisa que reflita originalidade, relevância e 

viabilidade técnica, compatível com o plano de trabalho proposto para o 

candidato de Iniciação Científica;  

 selecionar e indicar, para concorrer ao processo seletivo do PROIC-

FIPGBI, aluno com perfil e desempenho acadêmico compatível com as 

atividades previstas no plano, observando princípios éticos e conflito de 

interesse; 

 manter vínculo empregatício com as FIP Guanambi; 

 incluir o nome do estudante em publicações e trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva 

do mesmo; 

 assumir compromisso formal com as atividades do estudante, envolvendo 

o estabelecimento de condições adequadas de acesso às instalações 

laboratoriais ou outras imprescindíveis para realização do Plano de 

Trabalho;  

 assumir compromisso de orientação do estudante nas diversas fases do 

trabalho de pesquisa, incluindo elaboração de relatórios técnico-

científicos e a divulgação de resultados em congressos, seminários ou 

outros eventos; 

 não ter, simultaneamente, sob sua orientação, mais de dois alunos de 

Iniciação científica no PROIC-FIPGBI; 
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 informar imediatamente às FIP Guanambi sobre qualquer alteração na 

relação e compromissos do aluno com o desenvolvimento das atividades 

de seu plano de trabalho. 

 

Processos seletivos 

Os processos seletivos ocorrerão anualmente, por meio de editais 

específicos que deverão observar as diretrizes e condições definidas para o 

Programa, além de definir instruções específicas a serem observadas ou 

atendidas por todos os interessados em participar do processo de seleção. 

Os editais serão divulgados em datas que permitam um adequado e 

amplo conhecimento entre todos os integrantes das Faculdades Integradas 

Padrão e deverão conter todas as informações indispensáveis e necessárias à 

apresentação de propostas pelos interessados e à criteriosa realização do 

processo de avaliação e seleção, a saber:  

 calendário de datas relativas à apresentação das propostas pelos 

Pesquisadores/Orientadores, divulgação dos resultados etc.; 

 número de vagas para a quota concedida pelas Faculdades Integradas 

Padrão; 

 relação de documentos obrigatórios; 

 requisitos e compromissos relativos ao pesquisador/orientador 

proponente; 

 requisitos e compromissos relativos ao acadêmico; 

 Obrigatoriedade de inclusão do projeto de pesquisa e do plano de trabalho 

a que se vincula na proposta a ser submetida à avaliação; 

 indicação dos critérios a serem adotados na avaliação e julgamento das 

propostas; 

 indicação de toda a documentação que deve integrar a proposta. 

 

Seleção e Acompanhamento dos Projetos 

 

A seleção dos projetos contemplados pelo PROIC-FIPGBI será realizada 

pela coordenação do curso de Medicina, que poderá, segundo critérios 
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específicos, designar a cada edital de seleção, uma equipe de apoio - Comissão 

Interna de Seleção. A comissão será escolhida e tornada conhecidas em cada 

edital e os seus membros estarão proibidos de participar do processo seletivo.  

A Comissão Interna de Seleção será constituída, preferencialmente, por 

professores das FIP Guanambi e deverá elaborar relatório circunstanciado do 

processo de seleção empreendido. 

O acompanhamento dos projetos ficará a cargo coordenação do curso 

de Medicina, que definirá modelo e periodicidade de relatórios de atividades. A 

inadimplência aos compromissos assumidos junto ao PROIC-FIPGBI implicará 

em suspensão dos benefícios para os responsáveis. 

A avaliação dos projetos será realizada anualmente, mediante 

realização de evento específico, onde os resultados dos projetos deverão ser 

apresentados publicamente.  

Além da apresentação dos resultados em eventos, é obrigatória a 

apresentação do relatório final na forma de um artigo científico.  

 

Financiamento do Programa 

 

As Faculdades Integradas Padrão, propiciarão financiamento do 

Programa, promovendo a divulgação e seleção dos candidatos (professores e 

estudantes), oferecendo ao final de um ano certificação para ambos e, 

concedendo auxílio para execução dos projetos. Esse auxílio será na forma de 

material de consumo, reprografia, impressões, material de laboratório etc., até o 

limite de R$1.000,00, e, bolsa-auxílio para os estudantes no valor mensal de 

R$200,00 e, bonificação ao professor orientador no valor de R$2.500,00, a ser 

repassado em parcela única ao final do projeto, mediante apresentação do 

relatório final.  

Os valores repassados aos estudantes não se configurarão como 

vínculo empregatício.  

 

Informações Complementares 

 

O número de projetos contemplados a cada ano será divulgado no 

respectivo edital. Questões específicas sobre o Programa que não estejam 
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contempladas no presente documento serão deliberadas pela Direção Executiva 

das Faculdades Integradas Padrão.  

 

2.4.3.2 PROVIDÊNCIAS PARA CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA 

 

Serão adotadas as seguintes medidas, já planejadas, para a perfeita 

implementação da pesquisa: 

 manutenção e dinamização das ações sistemáticas para o estímulo ao 

desenvolvimento da atitude de pesquisa em professores e alunos por meio da 

projeto de pesquisa interdisciplinar, envolvendo as disciplinas do semestre de 

cada curso da instituição; 

 fiscalização rigorosa e permanente das atividades referentes à monografia nos 

cursos propostos e oferecimento de assistência técnica aos alunos para a 

elaboração das mesmas; 

 oferecimento, em todos os cursos, da disciplina de Métodos e Técnicas de 

Pesquisa — ou equivalente —, objetivando a iniciação científica dos alunos; 

 elaboração de material de apoio para os professores pesquisadores; 

 criação de um espaço próprio para os pesquisadores, equipado com um terminal 

de computador com acesso ao BIREME, IBICT, FGV, via Internet; 

 editoração de uma revista científica para veiculação dos resultados da pesquisa 

na instituição e para trabalhos científicos em geral; 

 contratação de professores (doutores e mestres) para coordenação do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e para, também, efetuar pesquisas; 

 realização de estudos, em nível de conselhos de cursos, para a definição de 

áreas e temas prioritários de pesquisa; 

 estabelecimento de contatos com órgãos e instituições de amparo à pesquisa 

objetivando levantar recursos para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

2.4.4 POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

À instituição cabe o papel de oferecer cursos de graduação e pós 

graduação nas áreas de maior necessidade social, os quais devem atender ao 

mercado regional e garantir por meio de processos adequados, a apropriação 

do conhecimento. 
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As práticas pedagógicas inovadoras objetivam contribuir para 

transformar as relações sociais, políticas e culturais, fazer com que os alunos 

desenvolvam suas capacidades de abstração, assegurar aos professores a 

autonomia e condições para o desenvolvimento de suas atividades. 

A administração de pessoas é conceituada como um conjunto de 

técnicas administrativas que visam obter, aperfeiçoar e manter os recursos 

humanos necessários ao funcionamento da empresa. O sistema das FIP 

Guanambi está baseado em quatro funções básicas:  

 preenchimento de cargos (recrutamento);  

 treinamento e desenvolvimento (prepará-los);  

 motivação (estimulá-los); e  

 manutenção (mantê-los na organização).  

A organização e gestão de pessoal, fica sob a responsabilidade direta 

do Diretor Administrativo, por meio do Setor de Recursos Humanos que tem 

como base, o planejamento estratégico da organização e atua na garantia de 

que a empresa possua a quantidade e qualidade correta de mão-de-obra, 

objetivando a realização dos objetivos organizacionais. 

Visão de futuro 
 

Ser uma organização reconhecida com padrão de excelência, como a 

melhor faculdade particular do sul da Bahia. 

Objetivos estratégicos institucionais 
 

 ampliar a atuação na região; 

 melhorar a qualidade das informações através da ouvidoria; 

 implantar novos cursos na área de saúde; 

 ampliar e modernizar a estrutura física do campus; 

 difundir conhecimento por meio do Portal na internet; 

 criar e melhorar os processos voltados à gestão; 

 criar centros de prática; 

 nomear duas gerentes para secretaria: Uma para a secretaria 

propriamente dita; outra para controle acadêmico; 

 criar a diretoria de Comunicação e Marketing; 

 delegar aos coordenadores a gestão de seu curso; 
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 divulgar o trabalho da instituição por meio da comunicação com a 

sociedade; 

 redimensionar e atualizar o Projeto Pedagógico considerando os 

aspectos temporal, regional, conjuntural e as políticas governamentais 

relativas ao Ensino Superior no Brasil; 

 aprimorar o processo de avaliação docente; 

 aprimorar a avaliação do processo de aprendizagem dos acadêmicos, por 

meio  da criação de Comissões de Elaboração de Questões por área de 

ensino; 

 premiar o professor mais bem avaliado na avaliação institucional, de 

acordo com critérios estabelecidos pela CPA; 

 aprimorar os processos de informatização e comunicação com a 

comunidade acadêmica; 

 aperfeiçoar o programa de iniciação científica; 

 implantar o serviço de secretaria digital; 

 implantar o ponto digital para professores; 

 desenvolver projetos de integração e inserção comunitária; 

 atender a necessidade da comunidade acadêmica, evidenciada por meio 

dos resultados da auto avaliação institucional; 

 socializar os conhecimentos com a comunidade interna e externa; 

 criar cursos de especialização para capacitação de professores dos novos 

cursos a serem implantados; 

Providências para eficiência da gestão: 

1. elaboração do orçamento por setor; 

2. elaboração de orçamento por curso; 

3. elaboração de orçamento geral da instituição com base nos dados 

fornecidos para aprovação da mantenedora; 

4. autonomia na execução dos trabalhos. 

 

Política de gestão  

 

A autonomia e responsabilidade permeiam todo o trabalho na instituição. 

Todos precisam se sentir participante do processo. Assim, precisam estar bem, 



65 

 

para desempenhar bem as funções. O ponto de partida é a colocação da pessoa 

no local ou função certa. Para tal, o funcionário que adquire uma habilitação é 

transferido para o setor onde se titulou para maior eficiência no trabalho. 

Todo esforço é recompensado. O coordenador que consegue matricular 

e fidelizar seus alunos com o curso e, consequentemente, permanecer na 

instituição é gratificado a cada início de semestre. 

No final do ano, os chefes de setores, diretores e coordenadores 

recebem gratificação pelo trabalho desenvolvido. Os professores com melhor 

desempenho nos diversos cursos também são premiados. Essa iniciativa cria 

um desejo de melhorar sempre. Outro benefício a ser criado para professores e 

funcionários é o cartão alimentação. 

 

2.5 INCLUSÃO SOCIAL 

 

As diferenças que se manifestam nos estratos sociais e que 

obstaculizam o acesso à educação e ao conhecimento constituem, hoje, uma 

das grandes dificuldades enfrentadas pela sociedade brasileira. Deflagrar 

processos coadjuvantes de participação democrática, de forma integrada, torna-

se um dever imperioso de todos os cidadãos conscientes da comunidade. 

Somam-se a responsabilidade dos órgãos governamentais, da comunidade, das 

instituições de ensino e das empresas, fatores fundamentais, contribuindo na 

eliminação dos níveis abaixo da linha da pobreza, no caminho para a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Inserida numa região carente do estado da Bahia, as FIP Guanambi, 

sensibilizada com as necessidades da população, desenvolvem um projeto que 

é um instrumento de ampliação da consciência cidadã e da melhoria da 

qualidade de vida, possibilitadas pelo acesso aos jovens concluintes do ensino 

médio a ingressarem no ensino superior.  

Conforme consta no edital, foram criadas bolsas de estudo sendo duas 

integrais e duas meias bolsas. A distribuição acontece mediante edital que 

apresenta as condições para concorrer, mediante uma análise minuciosa dos 

dados a serem entregues à comissão de bolsas, evidenciando a situação sócio 

econômica do aluno e da família. 
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 O objetivo é oferecer suporte aos alunos com dificuldade financeira, 

viabilizando igualdade de condições para que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra de maneira eficaz. Eis o desafio de construir uma 

Instituição que se comprometa com a inclusão, viabilizando uma educação com 

excelência.  Nesse sentido, o envolvimento de toda a comunidade acadêmica é 

de fundamental importância.  

A inclusão é mais do que pensar nas dificuldades aparentes dos alunos, 

assim como é mais do que garantir que o aluno com deficiência tenha acesso às 

salas de aula ou que seja estimulado a construir uma relação amistosa com os 

colegas.  

Para alcançar esse objetivo, será criada uma Equipe Interdisciplinar que 

atuará realizando um acompanhamento dos alunos com deficiência que não 

requerem apenas adaptação de espaço, facilidades de locomoção e material 

didático. Essa atuação compreende entrevista com a família, tendo a presença 

do aluno, quando é possível avaliar quais encaminhamentos devem ser 

realizados, podendo abranger as áreas: Psicopedagogia, Psicologia e 

Neurociências, além de Fisioterapia, entre outras, conforme cada caso.  

A abordagem de temas transversais no currículo que envolvam 

conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos direitos 

humanos e de pessoas com deficiência (em consonância com as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos), educação ambiental (em 

conformidade com as políticas de educação ambiental e disposições legais) 

ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais), educação das relações étnico-

raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena.  

O curso de libras estará presente em todos os cursos da IES e também 

será oferecido em EAD como extensão de forma a trazer a comunidade para 

dentro da instituição e sensibilizar aos participantes desta missão. 

A Instituição cumprirá com  o Decreto nº 5626, de 22/12/2005, que 

regulamenta a Lei 10436, de 24/04/2002, oferecendo a disciplina LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais como componente curricular opcional aos alunos.  

A disciplina LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais será ofertada como 

disciplina opcional, com a carga horária de 40 horas, no oitavo semestre, em 

EAD. É uma porta aberta para o futuro, que oferece, democraticamente, aos 
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excluídos da sociedade, oportunidades de melhoria de vida e novas 

perspectivas, tornando-os participantes ativos e produtivos.  

As disciplinas Relações Étnico-Raciais (2º período) e Direitos Humanos 

e Direito Médico (3º período) buscam promover a convivência na diversidade, de 

tal modo que sejam respeitadas as diferenças e com elas se tenha tolerância. 

 

2.6 ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Faz parte da filosofia da Instituição criar condições para a transformação 

da realidade educacional de nossos estudantes com necessidades educativas 

diferenciadas, permitindo que cada um amplie suas habilidades e competências 

individuais e profissionais. 

O atendimento a alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais ou com mobilidade reduzida faz parte do trabalho institucional e tem 

como objetivos: 

 oferecer suporte aos alunos com deficiência, viabilizando igualdade de 

condições para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de 

maneira eficaz; 

 promover a sensibilização e a conscientização da comunidade acadêmica 

com relação à relevância dos temas referentes à inclusão, valorizando a 

diversidade humana; 

A inclusão educacional é responsabilidade de todos, a começar pelo 

aluno e por sua família. Sem essa participação, os maiores esforços seriam 

reduzidos a um resultado pouco satisfatório. 

O oferecimento de cursos de extensão de LIBRAS  em EAD  

oportunizará a todos da comunidade externa e interna a voltar-se para o outro e 

comunicar-se com ele como ser humano que é. 

A utilização de elevadores, rampas, banheiros adaptados com vasos e 

pias para cadeirantes, pisos táteis pelos corredores, sinalização das salas em 

braile e elevadores, possibilita aos portadores de necessidades especiais 

sentirem-se a vontade no local onde estudam com direitos e oportunidades 
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iguais. O bem estar e felicidade na instituição é que torna o aluno sempre 

presente e cursando todo o curso até o final da integração curricular. 

A promoção de acessibilidade por parte das Faculdades Integradas Padrão 

dirigidas aos estudantes, professores e/ou técnicos-administrativos se 

manifestam ainda nas seguintes estratégias: 

 Ambientes desobstruídos que facilitem a movimentação de cadeirantes e 

pessoas com deficiência visual – ambientes que favoreçam a locomoção da 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, ampliando a autonomia 

pessoal, total ou assistida.  

 Banheiros adaptados – banheiros com leiautes adaptados (lavatórios, 

espelhos, barras de apoio, vasos, papeleiras, mictórios e área de transferência) 

para atender a quem utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e 

também a quem precisa de apoio.  

 Bebedouros e lavabos adaptados – bebedouro e lavabos com leiautes 

adaptados para atender a quem utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, 

próteses e também a quem precisa de apoio.  

 Mobiliário adaptado – mobiliários com leiautes adaptados (telefones, mesas 

ou superfícies para refeições ou trabalho, balcões, entre outros) para atender a 

quem utiliza cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e também a 

quem precisa de apoio.  

 Rampa de acesso com corrimão – rampa de acesso que favorece a 

acessibilidade com segurança e autonomia, total ou assistida, das edificações, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 Rampa com inclinação, largura, corrimão e rodapés adequados, bem como 

piso antiderrapante.  

 Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência– 

trata-se de recursos que objetivam promover a autonomia, relacionada à 

atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua independência, qualidade de vida e inclusão 

social.  

 Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

material em áudio–materiais gravados com voz humana em diferentes mídias 

que possibilitam o acesso a diversos conteúdos às pessoas cegas e com baixa 

visão. Exemplo: áudio livro. Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às 



69 

 

pessoas com deficiência: recursos de informática acessível., em processos de 

ensino e aprendizagem.  

 Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

inserção da disciplina de língua brasileiras de sinais no curso – oferecimento da 

matéria língua brasileira de sinais pelo curso.  

 Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

material didático em formato impresso acessível – material didático com 

características de tamanho, fonte, corpo, número de caracteres, entrelinhas, 

espaços entre as palavras e letras, cor do papel e da tinta, opacidade do papel 

e das ilustrações que viabilizem sua utilização com autonomia por parte da 

pessoa com baixa visão.  

 Recursos de tecnologia assistiva disponíveis às pessoas com deficiência: 

recursos de acessibilidade à comunicação – recursos que possibilitam a 

eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, tanto de conteúdo 

quanto de apresentação da informação, permitindo que o aluno tenha acesso à 

informação e ao conhecimento, independentemente de sua limitação. Exemplo: 

lupas, prancha de comunicação, softwares de leitura, dentre outros.  

 Sinalização tátil – sinalização que envolva o tato como meio de assimilar a 

mensagem. Podendo ser: caracteres em relevo, pelo sistema Braille; piso tátil 

localizado em área de circulação indicando o caminho a ser percorrido, 

sobretudo pelo deficiente visual; rebaixamentos de calçadas de portas de 

elevadores, faixas de travessia e pontos de ônibus; etc.  

 Sinalização visual – é aquela realizada através de textos ou figuras. As 

informações visuais seguem as premissas de textura, dimensionamento e 

contraste de cor dos textos para que sejam perceptíveis por pessoas de baixa 

visão. Está presente em pisos, corrimões, acessos às escadas, portas de 

banheiros, interior dos elevadores.  

 Softwares para leitura de pessoas com baixa visão – softwares que 

possibilitam a leitura e acoplam a leitura de tela a sintetizador de voz.  

 Teclado virtual – software de leitor de tela que aparece no monitor e transforma 

em informação auditiva (por meio de placa de som e sintetizador de voz e 

informação tátil) e pode haver um display Braille (hardware que exibe 

dinamicamente em Braille).  
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2.7 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

A inserção e a interação das FIP Guanambi com a sociedade, 

disseminando o conhecimento produzido no âmbito acadêmico e oferecendo 

serviços como educação, saúde, cultura e tecnologia serão intensificadas, 

priorizando as ações que compatibilizem demandas internas e externas. 

Intensificar a difusão de todo o conhecimento gerado na instituição, tornando-o 

acessível à comunidade interna, bem como disponibilizá-lo, nacional e 

internacionalmente, por meio de diferentes mídias e redes sociais.  

Hoje, a comunicação com a sociedade ocorre predominantemente 

através da interface eletrônica que divulgam as notícias da instituição. 

Incrementaremos o desenvolvimento de sítios na Internet, com 

informações gerais e pertinentes aos projetos desenvolvidos na instituição e links 

de acesso às redes de relacionamentos, estreitando com os participantes dessas 

sociedades, a difusão sistemática do conhecimento gerado nas diversas áreas, 

dando maior transparência e visibilidade da Instituição. 

Os resultados da avaliação institucional são divulgados por meio da CPA 

como forma de valorizar a participação de toda a comunidade acadêmica 

realçando os pontos fortes da IES e apontado estratégias para o crescimento 

contínuo. 

O Portal FIP Guanambi de EAD, busca orientar os acadêmicos sobre 

temas transversais do currículo como: Ética; Meio Ambiente; Cultura Negra e 

Indígena entre outros, cursos de treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal, de 

professores. 

 

2.7.1 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 

Para garantir o bom funcionamento institucional, será implantado um 

sistema de rede a todos os coordenadores, docentes e funcionários técnico-

administrativos para se comunicam por esse sistema, dinamizando a 

comunicação entre setores - INTRANET. 

 

2.7.2 OUVIDORIA 
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A Ouvidoria das FIP Guanambi é um serviço de atendimento à 

comunidade interna e externa com atribuições de ouvir, encaminhar e 

acompanhar críticas e sugestões. É um órgão, de natureza mediadora, sem 

caráter administrativo deliberativo, executivo, judicativo, que exerce suas 

funções diretamente junto a Unidades e Órgãos, para atingir seus fins. Elo de 

comunicação entre a instituição e as comunidades externa e interna. Está 

subordinada à Diretoria de Avaliação. É uma ferramenta importantíssima para 

uma gestão democrática onde a busca do aprimoramento é fundamental para 

que a instituição seja um modelo de gestão. 

São atribuições da Ouvidoria: 

- organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à Ouvidoria, 

fazendo uma relação informal e acolhedora; 

- orientar os servidores docentes e não docentes, os alunos, e membros da 

comunidade externa sobre a melhor forma de encaminhar seus pedidos, instruí-

los e acompanhar sua tramitação; 

- contribuir para a resolução de problemas administrativos ou acadêmicos 

oferecendo alternativas e informações sobre a legislação e as normas internas 

vigentes; 

- facilitar a tramitação de processos e procedimentos relativos a situações 

jurídico-administrativas em que não existir ou for insuficiente a atuação dos 

outros controles administrativos internos ou externos, ou quando se retardem por 

embaraços processuais; 

- receber críticas, queixas e sugestões sobre procedimentos e práticas 

inadequadas ou irregulares, atuando no sentido de levar os envolvidos a 

aperfeiçoá-los e corrigi-los pela busca dialogada de consenso; 

- encaminhar direta ou indiretamente, via divulgação de análises e teses, para 

estudo da Administração, propostas de reformulação de normas e de mudanças 

de procedimentos que lhe pareçam a causa de problemas para cuja solução 

tenha sido chamada a contribuir; 

- acompanhar a tramitação dos processos em que se envolva, dando ciência aos 

interessados das providências tomadas; 

- Cuidar de manter em rigoroso sigilo o nome dos envolvidos, salvo nos casos 

em que sua identificação junto aos órgãos da instituição seja indispensável para 

a solução do problema e atendimento do interessado, com sua aquiescência; 
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- manter registro, classificação e/ou sistematização das ocorrências, incidentes 

e soluções de problemas trazidos à sua consideração. 

 

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

3.1 OFERTA DE CURSOS 

 

A instituição oferecerá cursos de graduação e pós-graduação, cursos de 

formação pedagógica a seus professores. Oferecerá cursos em áreas 

específicas como na área de saúde. Na área de educação oferecerá cursos de 

metodologias ativas, atualizando os professores e buscando preparar 

profissionais para o ensino. 

3.2 GRADUAÇÃO 

 

A instituição criou o curso de Medicina com 60 vagas. 

A Instituição implantará os seguintes novos cursos: 

1-Odontologia com 100 vagas totais anuais; 

2-Fisioterapia com 100 vagas totais anuais; 

3- Farmácia com 100 vagas totais anuais; 

4- Biomedicina 100 vagas totais anuais. 

3.3 CURSOS SEQUENCIAIS 

 

Os cursos sequenciais são cursos de nível superior, sem o caráter de 

graduação. O que se busca ao definir um curso sequencial é uma formação 

específica em um dado "campo do saber".  

3.4 PROGRAMAS ESPECIAIS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

CENA – CENTRO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

O Centro de Ensino e Aprendizagem - CENA é um núcleo de apoio 

pedagógico criado com o objetivo de promover estudos específicos sobre as 

pedagogias ativas e seus fundamentos metodológicos, bem como o 
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aprofundamento de nossa proposta pedagógica, a fim de possibilitar um melhor 

desempenho profissional de nossos professores. 

O CENA é não só um espaço de apoio e de formação, mas também um 

espaço em que os professores, coordenadores e diretores, mediante atividades 

de estudo e discussão, têm uma aprendizagem ativa, baseada nas experiências 

vividas, por meio das quais exploram e expressam seus pensamentos, seus 

valores e seus sentimentos. 

Objetivos  

Geral   

Contribuir para o desenvolvimento e a formação educacional, social, ética 

e científica, no âmbito da Educação de todos os professores dos diversos cursos 

da instituição. 

 

 Específicos  

1. Incentivar a participação de todos os envolvidos no Centro de Estudos; 

2. Desenvolver o conhecimento dos fatos e do pensamento crítico e 

reflexivo; 

3. Propiciar o saber de como se dá a construção de conhecimento, com 

base no Construtivismo; 

4. Analisar e diferenciar as diversas metodologias ativas e sua aplicabilidade 

prática;  

5. Melhorar o desempenho dos professores na sala de aula, possibilitando 

ao acadêmico a construção do conhecimento por meio da 

problematização da realidade; 

6. Apoiar os professores, fornecendo-lhes ferramentas para que possam 

melhorar seu desempenho escolar; 

7. Acompanhar os professores na realização dos trabalhos científicos, nos 

estudos, na preparação dos testes/exames e na elaboração e revisão de 

artigos científicos; 

8. Promover o estudo do embasamento didático-pedagógico da proposta 

pedagógica da instituição;   

9. Desenvolver nos professores a autoconfiança em seus conhecimentos 

pedagógicos e capacidades, incrementando a autoestima, autonomia e 

buscando sempre o aperfeiçoamento; 
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10. Buscar, mediante estudos, novas metodologias ativas que poderão 

aperfeiçoar a pedagogia da instituição. 

 

As Faculdades Integradas Padrão se esmeram na preparação dos 

planos de capacitação de docentes de seus diversos cursos, visando ao 

desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores, para o bem dos 

acadêmicos e o crescimento da instituição. No caso do curso de graduação em 

Medicina, o Plano de Capacitação Docente é voltado para a contínua 

capacitação metodológica e pedagógica. Seguindo o modelo já existente na 

instituição, o programa de capacitação docente é permanente, acontecendo em 

cada semestre, de modo a preparar os novos professores para a atividade 

docente, estimulando os mais experientes a serem multiplicadores do trabalho.  

O Plano de Capacitação Docente compreende as seguintes atividades: 

 

1- Módulo: Educação para o Desenvolvimento de Competências 

 Paradigma educacional utilizado nos documentos oficiais (MEC, INEP) e 

constantes no Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada curso. 

  Teorias que embasam o modelo pedagógico adotado:  

  Pensamento complexo – Edgar Morin. 

  Teoria das competências – Philippe Perrenoud. 

 Premissas básicas: 

  Educação para o desenvolvimento de competências. 

  Visão de competência que não se alcança; desenvolve-se. 

 
Opção epistemológica: Construtivismo Sócio-interacionista 
 

 Teorias que embasam essa opção:  

  Teoria piagetiana- Jean Piaget. 

  Teoria sócio-interacionista - Lev Vygotsky. 

  Teoria da aprendizagem significativa - David Ausubel. 

  Teoria da Pedagogia de Projetos –  Josette Jolibert  e Fernando 

Hernandez. 

 Premissas básicas: 

 O aprender: O aluno é o construtor de seus próprios conhecimentos. 

  O ensinar: O professor é mediador da construção do conhecimento. 
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 O avaliar: O professor avalia para intervir. 

 

O APRENDER 

 Aprender é construir significados. 

  Ponto de partida: concepções prévias dos alunos. 

  Processo dialético/ ressignificação de conceitos. 

 

2 – Módulo: PROJETO INTERDISCIPLINAR 

As FIP Guanambi, objetivando romper com a fragmentação do 

conhecimento, criaram e inseriram em seu projeto pedagógico o Projeto de 

Pesquisa Interdisciplinar. A fundamentação contou com teóricos como: George 

Gusdorf, Angel Diogo Màrques, Fernando Hernandez, Antoni Zabala, Ivani 

Fazenda e Hilton Japiassu, que mostram a importância da interdisciplinaridade 

para a construção do conhecimento. 

O Projeto Interdisciplinar compreende três dimensões: a pedagógica, a 

científica e a social, aliando ensino, pesquisa e extensão. 

Do ponto de vista pedagógico, o Projeto implica uma postura que tem 

como princípio integrar as disciplinas, tornando-as mais atraentes para os 

acadêmicos, aproximando-os, o mais possível, da realidade social e das 

exigências do mercado de trabalho. 

Do ponto de vista da iniciação científica, o Projeto prevê o processo de 

inserção do acadêmico em atividades de leitura e escrita utilizando a linguagem 

científica. 

Quanto à dimensão social, o Projeto ultrapassa os muros da faculdade 

e envolve atores da comunidade, permitindo que a instituição dê sua contribuição 

para os avanços sociais. 

A partir de um curso realizado na Universidade Harvard, nos Estados 

Unidos, teve-se a clareza de estar no caminho certo, e o trabalho foi 

aperfeiçoado, entendendo-se que o desencadeamento do projeto precisava ser 

mais envolvente, partindo de situações reais do acadêmico (objetos, produtos, 

fotos, filmes etc.). Esse é o diferencial que foi incorporado a nosso Projeto, pois 

permite ao aluno criar ou recriar ideias, produtos, processos e serviços. Assim, 

o projeto vem sendo reestruturado. 
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Pretende-se, aqui, mostrar aos professores a importância de sua 

disciplina dentro do Projeto, visto que ele envolve todas as disciplinas e, por isso 

mesmo, precisa ser organizado com antecedência, em conjunto com os demais 

professores e coordenador do curso. 

 

O Projeto consta das seguintes etapas: 

1. Atividade desencadeadora. 

2. Sistematização do trabalho.  

3. Exploração teórico-prática. 

4. Resultados. 

 

O desencadeamento do Projeto Interdisciplinar é um dos momentos 

mais importantes para seu sucesso. Nele, o coordenador, junto com o tutor e, 

preferencialmente, com todos os professores do período, apresentam aos alunos 

o objeto a ser estudado. É importante que seja aguçada a curiosidade dos 

alunos, a fim de que eles percebam a importância desse estudo em sua prática 

profissional. É um momento motivador, que deve encantar o aluno, motivando-o 

a buscar as respostas para as perguntas que surgirão. 

 

3- Módulo:  O ENSINAR e O AVALIAR 

 
 Oportunizar aos alunos a construção do conhecimento. 

 Teorias que embasam as ações pedagógicas: 

  Aula operatória – Paulo Afonso Caruso Ronca. 

  Teoria de grupos operativos – Enrique Pichon-Rivière. 

  Atos de escrita acadêmica – Ana Atorresi. 

 

O AVALIAR 

 Concepções de avaliação: 

 Avaliação diagnóstica – Cipriano Luckesi. 

  Avaliação mediadora – Jussara Hoffmann. 

  Avaliação formativa – Phillipe Perrenoud. 

  Instrumentos de avaliação: 

Avaliação formativa: 
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 P1: Prova discursiva (Atos de escrita acadêmica)  – 35 pontos. 

 Atividades avaliativas no decorrer do semestre – 40 pontos (1ª fase: 10 

pontos/ 2ª fase: 30 pontos). 

Avaliação somativa: 

 P2: Prova de múltipla escolha – 25 pontos. 

 

5º módulo:   Metodologia Problematizadora / PBL  

Objetivo: 

Preparar os professores dentro da metodologia trabalhada pela instituição- 

Problematização e aprofundar no PBL. O módulo será preparado e desenvolvido 

pelo coordenador do curso e pelo NAPDD (Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Desenvolvimento Docente). 

 
Comissão de Avaliação  
 

A Diretoria de Avaliação das FIP Guanambi tem a missão de promover 

o aprimoramento contínuo do trabalho acadêmico, nele priorizando a 

aprendizagem dos estudantes, mediante o diagnóstico e da intervenção 

adequados. 

No âmbito da educação superior, a avaliação é regulamentada pela Lei 

nº. 10861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES). Seu objetivo é assegurar o processo nacional 

de avaliação das instituições de educação superior (IES), dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

A avaliação do desempenho dos estudantes é realizada por meio da 

aplicação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. 

A relevância, complexidade e especificidade do ENADE apontam para a 

necessidade de construção de instrumentos de avaliação de alta qualidade 

técnica, elaborados de acordo com os objetivos do Exame. 

Nesse sentido, as FIP Guanambi irão desenvolver um trabalho de 

orientação e acompanhamento de seus docentes, mediante uma Comissão de 

Avaliação. 

Serão realizadas reuniões semanais, com horários e dias flexíveis para 

atender às necessidades dos professores. Cada professor deve participar de, no 
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mínimo, duas reuniões semestrais (uma para análise da prova aberta e outra 

para a prova fechada). 

Essas duas reuniões são remuneradas. A participação do professor  

será solicitada por seu coordenador de curso. 

Nessas reuniões acontecerão a análise das questões das provas elaboradas 

pelo professor, sob o ponto de vista pedagógico e técnico, além da correção do 

português, em consonância com os critérios do ENADE, e considerando o 

sistema adotado pelas FIP Guanambi na avaliação da aprendizagem de seus 

estudantes. 

A formação e a capacitação docente também são valorizadas por meio 

da concessão de ajuda de custo para participação em eventos científicos e para 

realização de mestrado e doutorado. 

Há também a preocupação da IES com o corpo técnico-administrativo. 

As políticas de gestão de pessoas das Faculdades Integradas Padrão visam 

desenvolver colaboradores competentes, profissionalizados e comprometidos 

com os princípios da organização.  

Aos colaboradores que buscam cursos de qualificação se oferece ajuda 

financeira e disponibilidade de horas. 

 

3.5 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

METAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 estimular a obtenção dos títulos de especialistas, mestre e doutor 

tendo em vista ampliar o nível de qualificação dos docentes; 

 preparar profissionais de alto nível para o desempenho de 

atividades de elevada complexidade no mercado de trabalho; 

 contribuir para a formação de pesquisadores atendendo, 

principalmente, às necessidades setoriais e regionais da 

sociedade, particularmente comprometidos com o 

desenvolvimento do sul da Bahia; 

 criar grupos de produção científica e tecnologia a partir dos cursos 

de especialização; 
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 compor corpo docente interno e permanente dos cursos de 

especialização, que atue, também, na graduação; 

 estimular a publicação, na revista MULTIDISCIPLINAR e outras, 

da produção científica de estudantes e professores dos cursos de 

especialização; 

 fazer da pós-graduação instrumento revitalizador da melhoria da 

graduação, da extensão e da pesquisa na instituição; 

 ampliar e fortalecer as relações de cooperação e parceria com 

programas de pós-graduação de outras instituições. 

CURSOS SUPERIORES DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

A instituição oferecerá nos próximos anos, os seguintes cursos de 
especializações: 
 
- Saúde 
 

 Urgência e Emergência; 

 Saúde Pública; 

 Saúde da Família; 

 Auditoria em Saúde; 

 Feridas; 

 Medicina do Trabalho. 
 
 

3.6 PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU) 

 

A mantenedora possui um convênio com a Unimontes para o mestrado 

profissional na área de saúde: CUIDADOS PRIMÁRIOS EM SAÚDE. 

 

Área de Concentração 

Nome: EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS  

Descrição: Estudar o perfil, aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais 

das principais condições de saúde da população, bem como estimular práticas 

assistências e inovadoras de promoção da saúde, mediante iniciativas que 

desenvolvam comportamentos de autocuidado na população. A ênfase adotada 

privilegia a produção do conhecimento e o desenvolvimento profissional para a 

construção de processos de educação em saúde em território regional. 



80 

 

Linha de Pesquisa 01 

Nome: Epidemiologia e Fisiopatologia das Condições de Saúde 

Descrição: Esta linha de pesquisa vincula-se às áreas institucionais de estudos 

voltadas para a epidemiologia, a fim de estudar a distribuição e os determinantes 

das doenças ou condições relacionadas à saúde em populações específicas. 

Tem como objetivo estudar a epidemiologia, etiologia e fatores associados aos 

agravos de saúde, com vistas a promover melhores condições de vida, e a 

promoção de estudos epidemiológicos de base populacional, além dos de 

epidemiologia molecular.  

Linha de Pesquisa 02 

Nome: Qualidade de Vida e Cuidados de Saúde para Condições Crônicas  

Descrição: Esta linha de pesquisa vincula-se às áreas institucionais de estudos 

voltadas para o campo assistencial, aspectos metodológicos e epistemológicos 

em educação para a saúde, impacto de ações educacionais e aspectos éticos 

envolvidos com educação e saúde.  A ênfase desta linha tem por objetivo estudar 

as condições crônicas de saúde, procurando diagnosticar os principais 

problemas apresentados na população. Além disso, a linha ainda pleiteia 

promover ações educativas direcionadas à promoção da saúde e qualidade de 

vida, levando-se em conta aspectos individuais e coletivos. 

 

Linha de Pesquisa 03 

Nome: Estudos Experimentais e Clínicos sobre a Fisiopatologia de 

Doenças  

Descrição: Esta linha de pesquisa vincula-se às áreas institucionais de estudos 

voltadas para ensaios biológicos in vitro e in vivo, na descoberta de intervenções 

e formas de tratamentos, e sua aplicabilidade na assistência em saúde, além de 

estudar os aspectos experimentais e clínicos aplicados na atenção à saúde. É 

especialmente direcionada a profissionais da Farmácia e Biomedicina, mas 

também aberta a outros profissionais com interesses afins. 

4. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

4.1 COMPOSIÇÃO   

O corpo docente das Faculdades Integradas Padrão é constituído de: 

 professores Doutores; 
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 professores Mestres; 

 professores Especialistas. 

Os professores têm seu regime e jornada de trabalho, progressão, 

avaliação de desempenho, remuneração, direitos, deveres e responsabilidades 

disciplinados no Plano de Cargos e Salários. Um professor substituto, substitui 

o professor quando esse falta por motivo de doença ou afastamento. 

 

4.2 TITULAÇÃO 

 

A titulação mínima exigida para cursos superiores é a pós-graduação 

lato sensu, dando-se preferência doutores e mestres. A Mantenedora pretende 

deslocar os profissionais de Montes Claros para Guanambi, num sistema de 

rodízio preparando os profissionais dentro da proposta pedagógica. Vários são 

os profissionais com mestrado na cidade. Assim, para os anos subsequentes, as 

FIP Guanambi participarão do mestrado que a Mantenedora tem em convênio 

com a Unimontes com 13 vagas anuais.  

4.3 REGIME DE TRABALHO 

 

O objetivo da instituição é que todos os professores tenham regime 

integral e  parcial, sendo: 

Tempo Integral - Professores, que trabalham em horário integral com 

40h entre aulas e 50% em outras atividades. Parcial com até 20h entre aulas e 

25% em outras atividades. 

Com o currículo unificado até o quarto período para a área de saúde, 

os professores poderão ser aproveitados em mais de um curso.  

Os auxiliares de Administração trabalham em dois regimes: Meio cargo até seis 

horas diárias e horário integral em até 8 h diárias. 

 

4.4 EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

Todos os professores contratados são graduados na sua área de 

trabalho e preferencialmente aqueles com experiência no magistério superior. 

Como a proposta pedagógica da instituição é muito diferenciada e requer 
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abertura para o novo, optamos por professores, capazes de assimilar as 

mudanças necessárias na educação e desempenhar eficientemente seu papel 

de facilitador, de questionador para que o aluno construa seu conhecimento. 

Porém, a experiência profissional no ensino superior e em seguida no magistério 

do ensino básico, é importante, porque oferece uma base de conhecimentos 

vivenciais importantes na relação professor/aluno. 

 

4.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA 

 

A visão que o profissional traz do mercado é muito importante. Sua 

postura e seu exemplo são sem dúvidas, quesitos importantes para alguém que 

de uma forma ou de outra é modelo para os acadêmicos. Portanto, seu 

desempenho fora da instituição é de fundamental importância para dar mais 

visibilidade ao curso em que leciona. 

Um dado relevante é que muitos profissionais serão contratados não 

como professores, mas, com a função de orientador de estágio, preceptor nos 

diversos cursos. Sua importância se dá na medida em que o sucesso profissional 

do orientador / preceptor, reflete no sucesso do aluno, que o tem como modelo. 

4.6 PLANO DE CARREIRA 

 

A instituição possui um plano de cargos e salários de acordo com sua 

filosofia. Ele possui dois grandes grupos que compõem a estrutura de pessoal 

da instituição: professor e auxiliar de administração. O Plano será depositado na 

Delegacia Regional do Trabalho de Guanambi - BA. 

4.7 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

O primeiro critério para contratação será fazer o curso de professores 

ministrado pela instituição com carga horária de 20h. Nesse momento, são 

passados os fundamentos metodológicos, critérios de avaliação, projeto 

interdisciplinar entre outros. Se não participar não será contratado. O segundo 

critério será estar com toda documentação necessária inclusive a titulação; O 
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terceiro será a entrevista com o psicólogo da instituição que apresenta um 

relatório sobre as impressões da entrevista realizada. 

 

4.8 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO (DEFINITIVA E EVENTUAL) 

DOS PROFESSORES DO QUADRO 

 

A substituição se dará por indicação do professor que antes da sua saída 

apresentará seu substituto para acompanhá-lo nos últimos dias da sua estada.  

O coordenador também poderá apresentar um professor que tenha feito 

o curso de iniciante e esteja esperando uma oportunidade para ministrar aulas 

no respectivo curso. Por último, um professor que leciona a mesma disciplina 

num curso poderá ser aproveitado noutro curso. O professor substituto poderá 

ocupar a vaga definitivamente, dependendo do seu desempenho em sala de 

aula. A política da instituição será oferecer um número maior de aulas para que 

o professor atinja regime parcial ou integral. 

 

 

4.9 CRONOGRAMA E PLANO DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE, COM 

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO, DETALHANDO PERFIL DO 

QUADRO EXISTENTE E PRETENDIDO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA 

DO PDI 

 

CURSO ATUALMENTE META EM 5 ANOS 

Doutores Mestres Mestres Doutores 

Medicina 11 11 25 20 

 
 

Para os cursos de Fisioterapia, Farmácia e Biomedicina, serão 

contratados os mesmos professores para o primeiro semestre em horário 

integral, uma vez que a grade curricular até o quarto período são os mesmos 

conteúdos. 

Portanto só a Odontologia que deverá seguir com os mesmos 

professores do curso de Medicina visto que os módulos do primeiro semestre 

são iguais. 
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5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 

 

A Instituição está composta por diretorias com funções definidas no seu 

plano de cargos e salários. 

 

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A instituição possui as seguintes diretorias: 

- Diretoria do Campus. 

- Diretoria Acadêmica. 

- Diretoria de Avaliação. 

 

5.1.1 INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

  

A decisão maior é exercida pela Diretoria Executiva, responsável por 

todo funcionamento da Mantenedora e das diversas Mantidas.  Em cada Mantida 

existe um diretor que acompanha os trabalhos e se reportará ao Diretor 

Administrativo.  

O gerente financeiro é responsável pelas finanças da instituição e é 

acompanhando de perto pelo Diretor Financeiro da Mantenedora. 

A Diretoria Acadêmica é responsável pelo ensino de toda instituição e 

pela CPA, avaliando todos os setores da instituição e também o processo de 

avaliação pedagógico. 

A Diretoria do Campus, é responsável pela organização do Campus, 

distribuição de salas, distribuição de tarefas, limpeza, e acompanhamento dos 

alunos e professores. 

A Diretoria de Avaliação é responsável pelos processos de avaliação. 

 

5.1.2  ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO 

 

A seguir apresentamos o organograma com a distribuição das funções 

e hierarquia dentro da Instituição 
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5.2 ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

5.2.1 CONSELHO SUPERIOR 

O Conselho Superior, órgão máximo e deliberativo da instituição, de natureza 

acadêmica operacional, administrativa e disciplinar, está constituído pela (o): 

 Diretoria Executiva. 

 Diretoria Acadêmica. 

 Diretoria do Campus. 

 Diretoria de Avaliação. 

 Gerente Financeira. 

 Coordenador de Curso. 

 Representante dos Docentes. 

 Representante dos Discentes.  

 Representante dos técnicos-administrativo 

 Representante da Comunidade. 

 Representante da Mantenedora. 
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5.2.2 COLEGIADO DE CURSOS 

 

 

O Colegiado de Cursos, órgão deliberativo em matéria de natureza 

acadêmica operacional, administrativa e disciplinar, está constituído: 

 pela Diretoria Acadêmica; 

 pelos Coordenadores de Curso; 

 pela Secretária Acadêmica; 

 por um representante Docente; 

 por um representante dos técnicos-administrativo 

 por um representante Discente 

 

O Colegiado de Cursos reúne, ordinariamente, uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Acadêmico. 

Presidirá o Colegiado de Curso o Diretor Acadêmico e em sua ausência, um dos 

coordenadores de curso, por ordem de antiguidade no cargo ou na Mantida, em 

caso de empate. 

Compete ao Colegiado de Cursos, com estrita observância das normas 

e dos princípios gerais estabelecidos pela Mantenedora e/ou pela Instituição a 

que esta se subordina: 

1. coordenar e supervisionar as atividades dos professores dos Cursos; 

2. apresentar propostas relacionadas ao plano pedagógico dos Cursos; 

3. acompanhar a execução do plano pedagógico dos Cursos; 

4. apresentar propostas relacionadas à revisão do plano curricular dos 

Cursos, sempre que necessário; 

5. elaborar propostas de criação de curso, para serem encaminhadas pelo 

Diretor da Mantida à Entidade Mantenedora, com parecer do Conselho 

Superior; 

6. colaborar com a Entidade Mantenedora na elaboração e modificação 

das diretrizes e metas do Plano Institucional, se for o caso; 

7. coordenar os programas de ensino e as experiências pedagógicas; 

8. regulamentar a verificação do rendimento escolar, o trancamento de 

matrícula, a re-opção, a transferência, a obtenção de novo título; 
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9. acompanhar, a execução do regime didático e o cumprimento de 

programas aprovados; 

10. emitir resoluções, normas complementares e ordens de serviço, dentro de 

sua esfera de competência; 

11. eleger um sub coordenador para auxiliar o coordenador do curso; 

12. eleger os Coordenadores de Cursos para o exercício de mandato de 

dois anos, permitida a recondução; 

13. propor modificações e adaptações para os manuais e guias da Mantida; 

14. exercer outras funções na sua esfera de competência, de acordo com 

este Regimento. 

 

5.2.3 COLEGIADO DO CURSO 

 

Órgão deliberativo de natureza acadêmica operacional de cada curso. 

Está constituído: 

 Pelo coordenador de curso. 

 Pelos professores do curso, conforme estabelecido pelo PPC. 

O Colegiado de Curso reunirá, ordinariamente, uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador do Curso ou pelo 

Diretor Acadêmico. 

Compete ao Colegiado do Curso, com estrita observância das normas e 

dos princípios gerais estabelecidos pela Mantenedora e/ou pela Instituição a que 

esta se subordina: 

 discutir e resolver sobre problemas específicos do curso para ser 

apresentado na reunião do Colegiado de Cursos; 

 analisar situação específica de alunos; 

 discutir e analisar conteúdos das ementas das diversas disciplinas do 

curso e propor mudanças; 

 propor novas disciplinas e mudanças na grade curricular; 

 discutir proposta pedagógica do curso. 
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5.2.4 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão designado para 

implementar, atualizar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico 

dos cursos da instituição.  

Cada Curso da IES constituirá um Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

órgão composto de um grupo de docentes que exerçam liderança acadêmica. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso dos 

cursos; 

 zelar pela integração curricular interdisciplinar entre diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo; 

 indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão oriundas de necessidades de graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento dos cursos; 

 zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação; 

 acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso; 

 propor, ao Colegiado de Curso, alterações no Projeto Pedagógico do 

curso, justificando-as; 

 ter pleno domínio das Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas 

para o curso; 

 manter-se atualizado quanto às inovações pedagógicas e curriculares da 

área; 

 acompanhar o desempenho dos docentes, por meio dos resultados das 

auto-avaliações; 

 elaborar relatórios semestrais de acompanhamento das atividades 

pedagógicas do curso e propor ações de melhoria; 

 propor e acompanhar o desenvolvimento de atividades complementares; 

 responder consultas referentes ao Projeto Pedagógico do Curso; 

 acompanhar as visitas de avaliação in loco realizadas pelo MEC; 
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 acompanhar o desempenho dos alunos no ENADE, e propor ações de 

melhoria com base nos resultados obtidos; 

 elaborar e cumprir um plano de trabalho semestral, com o objetivo de 

promover melhorias permanentes no desenvolvimento do curso. 

 

5.3 ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

DIRETORIA ACADÊMICA 

 

Profissional designado pela Entidade Mantenedora para exercer suas 

funções em regime de tempo integral, com comprovada experiência acadêmica 

e em administração universitária, dando-se preferência a portadores com título 

de doutor, tendo mandato de dois anos, renovado a critério da mesma. 

Compete ao Diretor Acadêmico, com a colaboração do Conselho Superior e dos 

Coordenadores de Curso: 

a) supervisionar as atividades acadêmicas da Mantida; 

b) zelar pela manutenção de um bom nível de qualidade dos Cursos; 

c) supervisionar as atividades dos professores, buscando a maximização da 

qualidade do trabalho dos docentes; 

d) coordenar o processo de seleção e treinamento dos professores; 

e) propor ao Diretor da Mantida a admissão, o aproveitamento, a promoção 

e a dispensa de professores; 

f) pronunciar-se sobre matrícula, quando necessário, e acompanhar o 

estudo do processo de transferência de aluno, inclusive no que se refere 

à adaptação, ao aproveitamento de estudos e à dispensa de disciplina, 

para deliberação superior; 

g) propor à direção da Mantida o número de monitores e a admissão de 

alunos para esse fim; 

h) elaborar o Regulamento da Monitoria; 

i) elaborar a programação e o Regulamento do Estágio Supervisionado; 

j) acompanhar o cumprimento do calendário escolar; 

k) supervisionar o desenvolvimento e a aplicação dos programas das 

disciplinas;  
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l) acolher propostas de criação, cancelamento ou substituição de 

disciplinas, bem como de alteração de conteúdos, encaminhando-as aos 

colegiados ou às autoridades competentes; 

m) dar ciência ao Diretor Executivo das atividades programadas e 

desenvolvidas pelo setor acadêmico; 

n) elaborar o relatório anual das atividades do setor acadêmico, 

encaminhando-o à Diretoria da Mantida ou reunir-se para uma prestação 

de contas; 

o) acompanhar o processo de avaliação do desempenho profissional dos 

professores promovido pela Diretoria de Avaliação; 

p) verificar na sua esfera de competência, o cumprimento pelo professor, de 

suas funções específicas, tomando providências, se for o caso; 

q) dar parecer sobre representação de aluno contra professor, quando 

couber; 

r) aprovar, juntamente com o Diretor da Mantida, o calendário escolar; 

s) dar parecer sobre a admissão e dispensa de funcionários técnico-

administrativos, com atuação específica nas atividades didático-

pedagógicas dos Cursos, para apreciação do Diretor; 

t) aplicar sanções, na forma do Regimento; 

u) exercer outras funções na sua esfera de competência, de acordo com o 

Regimento Institucional. 

 

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO 

 

O Diretor de avaliação é profissional designado pela Entidade 

Mantenedora para exercer suas funções em regime de tempo parcial ou integral, 

com comprovada experiência acadêmica e em administração universitária, 

dando-se preferência a portadores com título de doutor, tendo mandato de dois 

anos, renovado a critério da mesma. 

Compete ao Diretor de Avaliação, com a colaboração do Diretor Acadêmico: 

 

a) avaliar o desempenho dos professores; 

b) avaliar o desempenho dos alunos no processo ensino 

aprendizagem; 
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c) presidir a CPA; 

d) avaliar a postura e desempenho de todos os funcionários da 

instituição junto às chefias dos setores; 

e) propor cursos de treinamento e aperfeiçoamento para professores 

e funcionários; 

f) criar e acompanhar a Comissão de Análise de Avaliações; 

g) analisar questões propostas pelos professores para avaliar a 

aprendizagem dos alunos; 

h) analisar o desempenho dos alunos nas avaliações bimestrais e no 

ENADE. 

 

COORDENADORES DOS CURSOS  

 

Os Coordenadores dos Cursos são Professores eleitos pelo Colegiado 

do Curso para exercer suas funções em regime de tempo integral e ou parcial 

dando-se preferência a portadores do título de doutor e, na falta deste, do título 

de mestre, para um mandato de dois anos, permitida a recondução. 

Aos Coordenadores de Cursos compete: 

 assessorar o Diretor Acadêmico; 

 acompanhar o trabalho dos professores; 

 selecionar e capacitar professores; 

 estudar processos de transferência de alunos, adaptação curricular, 

aproveitamento de estudos e dispensa de disciplinas; 

 organizar horários e cumprimento do calendário escolar; 

 supervisionar o desenvolvimento e aplicação dos programas das 

disciplinas; 

 verificar o cumprimento pelo professor, de suas funções específicas e 

providências, se for o caso; 

 sugerir revisões na grade curricular; 

 emitir parecer em procedimentos administrativos de caráter disciplinar; 

 acompanhar atividades didático-pedagógicas do curso; 

 sugerir admissão do corpo docente; 
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 emitir pareceres sobre a criação de cursos de pós-graduação, 

aperfeiçoamento, extensão etc.; 

 sugerir realização de eventos didático-pedagógicos; 

 supervisionar e administrar os laboratórios específicos; 

 gerenciar e aplicar o planejamento orçamentário; 

 supervisionar e assessorar atividades denominadas estágios 

supervisionados, profissionalizantes; 

 representar o curso e a Faculdade em eventos; 

 organizar junto a Direção Acadêmica de programas educativos 

complementares; 

 supervisionar o pessoal de apoio técnico; 

 propor planos junto a Direção Acadêmica para a qualificação docente; 

 dar suporte a biblioteca no que diz respeito a especificidades literárias 

(auxílio na pesquisa de compra de novos títulos e periódicos); 

 supervisionar a infra - estrutura de apoio. 

 

6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

A Diretoria de Marketing possui duas equipes de trabalho: Uma equipe 

de captação que atua nas escolas de ensino médio nos diversos municípios no 

entorno de Guanambi, e a equipe de Fidelização que procura por meio do setor 

de Atendimento ao Acadêmico, resolver suas questões financeiras, dificuldades 

de aprendizagem e encaminhamento para estágios. Essa diretoria está 

diretamente ligada à Mantenedora. 

6.1 PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO (BOLSAS) 

 

A Política para a Comunidade Estudantil está alicerçada na perspectiva 

de que o aluno é um sujeito que se constrói nas relações histórico-sociais e que 

aprendizagem não se restringe apenas ao saber científico, mas está articulada 

a um processo que envolve a formação pessoal, cultural e política, a FIP 

Guanambi, cria a política supra citada, visando referendar seu projeto 

pedagógico, no qual os alunos são percebidos como protagonistas e partícipes 
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do seu projeto formativo. Esta proposta compreende os compromissos descritos 

abaixo: 

- favorecer o desenvolvimento e a expansão das atividades do Serviço de 

Atendimento ao Acadêmico; 

- fortalecer o programa de Consciência Profissional; 

- promover o fortalecimento das entidades estudantis, considerando sua 

autonomia de ação e preservando seu papel de formador de lideranças; 

- ampliar as atividades da Ambiência Universitária e Nivelamento; 

- apoiar a participação discente em eventos científicos e culturais; 

- manter os programas de bolsas de estudos, de trabalho e de desenvolvimento 

acadêmico; 

- estimular sua participação nos órgãos colegiados; 

- valorizar o trabalho dos representantes de turma; 

- melhorar as condições de segurança à comunidade discente; 

- desenvolver programa de acompanhamento de egressos; 

- assegurar o crescimento da Ambiência Inclusiva; 

- oferecer bolsas de estudo conforme o plano de bolsas do projeto original para 

o curso de medicina previsto na legislação do Mais Médicos; 

- oferecer financiamento próprio para os diversos cursos da área de saúde uma 

vez que não possuem o sistema de bolsa como a medicina; 

 

APOIO FINANCEIRO 

 

A instituição oferece aos acadêmicos, oportunidades de ajuda de custo 

nas mensalidades escolares por meio de: 

 assistente de pesquisa no projeto de iniciação científica ( Proic); 

 monitoria nas disciplinas em que apresentam-se muitos casos de alunos 

com dificuldade de aprendizagem; 

 permuta de dívidas junto à instituição por serviços especializados de 

acordo com a área de atuação. 

Os estudantes contam com o apoio de monitores bolsistas que auxiliam 

os professores de disciplinas-chave em atividades de ensino, facilitando o 

relacionamento dos professores e alunos.  
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Os artigos de iniciação científica, considerados melhores, editados na 

Revista Multidisciplinar da Mantenedora. 

A Instituição aceita bolsas do PROUNI e FIES, e oferece bolsas de 50 

% do valor da mensalidade para professores e funcionários e seus dependentes. 

Além disso, existirá um financiamento próprio da instituição para aqueles 

que não conseguem o FIES para os outros cursos da área de saúde. 

 

6.2 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA 

 

A instituição tem os seguintes objetivos nesse aspecto: 

 atender os alunos com dificuldades pedagógicas; 

 encaminhar alunos para obtenção de descontos especiais e bolsas de 

estudo; 

 negociar débitos de modo a permitir a continuidade dos estudos; 

 encaminhar alunos para atendimentos nos serviços gratuitos prestados 

pela instituição; 

 programar viagens de estudos com a ajuda da instituição para 

apresentação dos projetos em congressos. 

O atendimento ao discente em todas as suas necessidades desde a 

dificuldade de pagamento das mensalidades às necessidades de aprendizagem 

e ou acompanhamento psicológico, até inserção no mercado de trabalho por 

meio de indicação de estágios profissionalizantes é acompanhado pelo SAP. 

É um ponto de referência do aluno e, em seguida, fazer os encaminhamentos 

necessários aos setores específicos. Está estruturada dentro da política de 

orientação acadêmica, que tem como objetivo proporcionar aos alunos 

acompanhamento durante o curso, visando maior aproveitamento acadêmico e 

melhor formação profissional, assim como ampliação da sua compreensão sobre 

as diversas instâncias do ensino superior. O compromisso das FIP Guanambi é 

oferecer, sistematicamente, pleno atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico aos discentes e atividades de nivelamento. 
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 As Faculdades Integradas Padrão oferecem ajuda de custo aos 

discentes para participação em congressos, seminários, viagens de estudos e 

visitas técnicas. 

A produção discente é valorizada com a realização dos seminários do 

Projeto Interdisciplinar do SIMFIP e estímulo à escrita de textos científicos 

(resumos simples e expandidos, artigos, relatos de experiência etc). Os alunos 

são incentivados a submeterem seus trabalhos em eventos e a publicarem na 

Revista Multidisciplinar da Mantenedora.  

A IES apoia a Atlética na organização de eventos esportivos e promove 

eventos que valorizaram a cultura local como Festa Junina e comemoração de 

datas especiais como Natal, Páscoa e Dia da Mulher. Também são realizadas 

campanhas dentro do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. 

 

6.2.1 PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

O coordenador adjunto e o coordenador do curso, juntamente com a 

direção acadêmica encaminha os acadêmicos para o serviço psicopedagógico 

que tem os seguintes objetivos: 

 atender os alunos com dificuldades de aprendizagem e dificuldades  

financeiras; 

 encaminhar alunos com dificuldades de adaptação ao projeto pedagógico 

da instituição; 

 conversar e encaminhar alunos para o setor financeiro para parcelar 

débitos de modo a permitir a continuidade dos estudos e muitas vezes até 

melhorar o rendimento nos estudos; 

 encaminhar alunos para atendimentos nos serviços gratuitos prestados 

pela instituição no NASPP- Núcleo de Atendimento à Saúde e Práticas 

Profissionalizantes- ambulatório a ser criado pelas FIP Guanambi; 

 programar cursos de acordo com a necessidade dos alunos como 

Português, matemática, informática entre outros. 

O serviço psicopedagógico terá como meta o atendimento ao discente 

em todas as suas necessidades desde a dificuldade de pagamento das 

mensalidades às necessidades de aprendizagem e ou acompanhamento 
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psicológico, até inserção no mercado de trabalho mediante a indicação de 

estágios profissionalizantes. 

6.2.2 MONITORIA 

 

A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das 

necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 

matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o 

desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da 

vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização 

e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de possibilitar a apropriação 

de habilidades em atividades didáticas, conforme as normas estabelecidas neste 

manual. 

O monitor é  o aluno de graduação / pós graduação escolhidos mediante 

seleção para exercer, juntamente com o professor, atividades técnico-didáticas 

condizentes com o seu grau de conhecimento junto à determinada disciplina, já 

por ele cursada.  

O monitor cumprirá a sua jornada em horário não conflitante com o de 

suas aulas, no mínimo 06 horas semanais, distribuídas entre suas diversas 

atividades. 

Tendo em vista o caráter pedagógico e a jornada mínima das diversas 

atividades acadêmicas a monitoria não pode ser exercida conjuntamente com a 

iniciação científica e outras formas de pesquisa e extensão á critério da 

coordenação de curso. 

O aluno receberá, após o seu tempo de monitor, um certificado de 

monitoria contendo a disciplina e a carga horária da mesma, assinado pela 

Coordenadora de Curso e pela Direção Acadêmica. 

A monitoria poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

I- por indicação do professor da disciplina ao qual o monitor está 

vinculado, após aprovação da Coordenadoria de Curso; 

II- por trancamento de matrícula; 

III- por obtenção de frequência inferior a 80% (oitenta por cento) às 

atividades de monitoria, a cada mês; 
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IV- por apresentar rendimento escolar insatisfatório, com a média 

ponderada das notas das disciplinas que esteja cursando inferior a 7,5 ocorrendo 

a avaliação a semestre; 

V- por não apresentar o formulário de acompanhamento mensal e/ou a 

avaliação final a Coordenadoria de Curso, em prazo hábil. 

 

6.2.3 SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO (SAP) 

 

 As Faculdades Integradas Padrão preocupam-se com o rendimento 

acadêmico em sala de aula e está sempre executando e pesquisando ações com 

o objetivo de estar sempre melhorando e aperfeiçoando métodos no processo 

de ensino aprendizagem. E, também, a relação aluno x professor para que os 

discentes tenham efetivamente um atendimento de apoio pedagógico de acordo 

com suas necessidades. 

 Levando em conta, as deficiências apresentadas pelos discentes em 

relação ao conhecimento da escolarização anterior e possibilitando ao aluno 

acompanhar o nível de exigência das disciplinas dos cursos de graduação, a 

instituição oferta gratuitamente no decorrer dos semestres letivos, cursos e 

oficinas de nivelamentos tais como: português básico, leitura e interpretação de 

texto, inglês em EAD, e para ampliar o atendimento de apoio ao estudante a 

instituição criou o Serviço de Atendimento Psicopedagógico (SAP) ao discente. 

 

OBJETIVO GERAL  

Atender acadêmicos que apresentem dificuldades de aprendizagem em 

sala de aula.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 investigar, diagnosticar, levantar hipóteses das dificuldades de 

aprendizagem que os acadêmicos apresentam e intervir;  

 conceituar as dificuldades de aprendizagem;  

 classificar e descrever as causas das dificuldades de aprendizagem;  

 apresentar propostas de solução ao acadêmico atendido; 

 apresentar o informe psicopedagógico ao corpo docente.   
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O Acadêmico poderá preferencialmente, ser encaminhado pelo 

professor, que apontará as dificuldades de aprendizagem iniciais em formulário 

especifico. O aluno que sentir necessidade de obter este tipo de 

acompanhamento e não for encaminhado pelo professor poderá entrar em 

contato diretamente  com SAP. 

 

6.3. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL  

 

A instituição incentiva a formação de Diretório Acadêmico, Atléticas, 

Ligas Acadêmicas e outros grupos de interação e socialização nos diversos 

cursos oferecidos. Tal iniciativa busca a formação de líderes, tão necessários ao 

Brasil.  

 

6.3.1 ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Existirá um espaço para o D.A. onde os alunos se reunirão para discutir 

assunto do interesse geral dos acadêmicos, a partir do momento que criarem o 

DA. 

As FIP Guanambi promovem a participação discente mediante a eleição 

de Líderes de Turma que são responsáveis pelo encaminhamento de sugestões, 

críticas e elogios sobre todo o desenvolvimento das atividades pedagógicas com 

um mínimo de duas reuniões semestrais previstas em calendário acadêmico. 

6.3.2 CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL 

 

A área de convivência, o pátio e o auditório são os espaços maiores e 

de grande convivência dos alunos. 

As Faculdades Integradas Padrão promovem, ao início de cada 

semestre letivo, a “Semana de Acolhida”, visando a ambientação e socialização 

dos estudantes com a comunidade acadêmica, os serviços educacionais e as 

atividades pedagógicas preconizadas. 
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6.4 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

As políticas e as ações das FIP Guanambi vinculam-se à ideia da 

formação de "profissionais competentes, em sintonia com as necessidades da 

sociedade e pela produção de conhecimento" sobretudo, comprometidos com 

valores éticos e com a construção de uma sociedade justa e democrática. 

Nesta intenção, as FIP Guanambi, vem desenvolvendo um amplo 

processo de Avaliação Institucional, com o objetivo de fomentar a autocrítica 

institucional, garantir a qualidade das ações no âmbito da instituição e informar 

à sociedade da consonância dessas ações com as demandas científicas e 

sociais. 

A autocrítica institucional pressupõe a análise retroativa daqueles que 

aqui trilharam sua formação acadêmica e que hoje, possivelmente, encontram-

se atuando no mercado de trabalho. Para tanto, estabelecer a Política de 

Acompanhamento do Egresso é condição indispensável. 

O acompanhamento do egresso compõe, junto a outros parâmetros, 

uma das ferramentas fundamentais na construção de indicadores, contribuindo 

para a discussão das ações implementadas, considerando sua eficácia e 

repercussão. 

Pretende-se que o acompanhamento dos concluintes possa destacar 

aspectos referentes aos cursos oferecidos pelas FIP Guanambi, a partir das 

expectativas sociais e mercadológicas, contribuindo para o aperfeiçoamento dos 

projetos pedagógicos. 

Constituem objetivos da Política de Acompanhamento do Egresso: 

I. identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação de seu 

desempenho nos postos de trabalho, quer no setor público, no privado ou no 

terceiro setor; 

II.  construir uma base de dados com informações que possibilitem 

manter com o egresso, comunicação permanente e estreito vínculo institucional; 

III. fomentar o relacionamento entre as FIP Guanambi e seus egressos, 

visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais concernentes à 

implementação de cursos e programas no âmbito da educação superior; 

IV. obter informações dos empregadores que, associadas às do egresso, 

direcionem a tomada de decisões institucionais ou do curso; 
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V. estimular e criar condições para a educação continuada; 

VI. construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às 

necessidades do desenvolvimento de competências e habilidades em 

consonância com as diretrizes nacionais para os cursos superiores. 

Para atender as necessidades previstas na Política de Acompanhamento do 

Egresso as FIP Guanambi criarão o Portal do Egresso, quando os cursos 

estiverem no final da graduação para ser um canal permanente e dinâmico de 

comunicação entre as FIP Guanambi e seus egressos, possibilitando um vínculo 

contínuo, bem como buscando estender e estreitar a relação de confiança já 

estabelecida. 

O Portal do Egresso apresenta como objetivos: 

 promover atualização acadêmica oferecendo cursos, seminários e 

palestras direcionadas à complementação profissional do egresso; 

 integrar o egresso à comunidade acadêmica através da participação em 

eventos artísticos, culturais e esportivos promovidos pela Instituição; 

 proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas 

(como proponente de cursos de extensão, palestrante/conferencista em 

eventos acadêmicos e científicos, e como colaborador em atividades de 

responsabilidade social); 

  oferecer e divulgar a política de benefícios direcionada aos egressos das 

FIP Guanambi; 

 apoiar os egressos em questões de mercado de trabalho e 

empregabilidade; 

 divulgar possibilidades e eventuais ofertas de vagas de emprego; 

 proporcionar ao egresso espaço para socialização e divulgação de 

contribuições à sociedade (conquistas, premiações e produção artística e 

literária); 

 possibilitar e promover o relacionamento entre antigos colegas de curso, 

assim como eventuais encontros entre as turmas; 

 captar informações, através de ferramenta própria, para construção de 

indicadores que irão subsidiar a política institucional de acompanhamento 

do egresso. 
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7. INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO 

7.1. INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A Instituição possui um espaço especial para a Administração, com os 

diversos serviços que constituem a mantida. 

7.1.1. RECEPÇÃO DA DIRETORIA DO CÂMPUS  

 Metragem: 11,28m2;  

 01 mesa em L;  

 01 cadeira Black System;  

 01 cadeira estofada; 

 01 computador;  

 01 aparelho telefônico;  

 01 ventilador. 

7.1.2 DIRETORIA DO CÂMPUS 

 Metragem: 23,61m2; 

 01 mesa em L; 

 01 mesa de reuniões redonda;  

 06 cadeiras interlocutor; 

 01 computador; 

 01 aparelho telefônico;  

 01 aparelho de ar condicionado; 

 01 armário para escritório; 

 01 impressora;  

 01 TV 32 polegadas;  

 01 arquivo com gavetas; 

 01 cadeira poltrona. 
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7.1.3 SECRETARIA  

 Metragem: 63,02m2;  

 03 mesas em L;  

 02 mesas de escritório simples sem gavetas; 

 07 cadeiras estofadas; 

 02 computadores;  

 01 aparelho telefônico; 

 01 aparelho de ar condicionado;  

 01 armário para pasta suspensa; 

 01 armário para escritório; 

 01 impressora. 

A Secretaria é informatizada, sendo utilizado o Sistema da TOTVs, para 

controle e registro acadêmico que tem atendido as necessidades institucionais e 

dos discentes. Os diários são virtuais disponibilizados para lançamento de notas, 

conteúdos lecionados e controle da frequência online pelos professores, via 

portal ou por aplicativo mobile. O acervo está todo digitalizado, sendo utilizado o 

sistema de gestão eletrônica de documentos –  Docxpress, possibilitando maior 

agilidade na busca das informações e no atendimento de modo geral.  

 

7.1.4 DIRETORIA ACADÊMICA E COORDENAÇÃO 

 

 Metragem: 42,11m2;  

 02 mesa em L; 

 01 mesa de escritório simples; 

 02 cadeiras Black System; 

 02 computadores; 

 02 aparelhos telefônicos; 
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 02 aparelhos de ar condicionado; 

 01 armário para pasta suspensa;  

 01 armário para escritório;  

 01 mesa circular; 

 06 cadeiras estofadas. 

7.1.5 DIRETORIA DE AVALIAÇÃO 

 17,17 m2; 

 1 ar condicionado 

 2 armários de MDF 

 1 mesa em L de MDF 

 1 mesa de escritório simples 

 2 cadeiras Black System 

 1 roteador 

  2 Notebooks  

 1 telefone 

7.1.6 FINANCEIRO / CONTABILIDADE / SETOR DE COMPRAS / RH  

 

 Metragem: 36,34m2; 

 03 mesas em L;  

 11 cadeiras estofadas; 

 02 computadores;  

 02 aparelhos telefônicos. 

 02 mesas para escritório sem gaveta; 

 01 mesa circular para reuniões; 

 02 armários para escritório; 
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 02 armários pasta suspensa; 

 01 impressora; 

 01 mesa para impressora; 

 01 aparelho de ar condicionado. 

 09 cadeiras; 

 02 cadeiras Black System. 

7.1.7 SAP 

 Metragem: 18,63m2;  

 01 mesa de escritório sem gavetas;  

 01 armário para pastas suspensas; 

 02 poltronas; 

 01 cadeira estofada; 

 01 mesa de centro; 

 01 computador; 

 01 aparelho de ar condicionado. 

7.1.8 CPA / OUVIDORIA 

 

 Metragem: 13,83 m2;  

 01 mesa circular para reuniões;  

 01 armário para pasta suspensa;  

 01 computador;  

 01 ventilador; 

 05 cadeiras estofadas. 
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7.1.9 NDE 

 01 mesa circular; 

 05 cadeiras estofadas; 

 01 aparelho de ar condicionado. 

 

7.1.10 SALA DE REUNIÕES 

 
 Metragem: 24,50m2; 

 02 mesas de escritório simples sem gavetas; 

 01 mesa grande de reuniões;  

 08 cadeiras estofadas;  

 01 computador; 

 01 aparelho telefônico;  

 01 aparelho de ar condicionado; 

 01 frigobar;  

 01 armário; 

 01 cafeteira; 

 01 cadeira Black System.  

 01 cadeira poltrona. 

7.1.11 COPA 

 

 Metragem: 42,11m2;  

 01 mesa grande; 

 10 cadeiras estofadas;  

 01 mesa pequena; 

 01 bebedouro; 
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 02 armários de ferro; 

 01 geladeira;  

 01 fogão de 04 bocas;  

 01 micro ondas; 

  01 aparelho de ar condicionado. 

7.1.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

  

 As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais, 

considerando que são 2 conjuntos na Área de Convivência: banheiro 

masculino: 16,54 m2 / banheiro feminino: 16,49 m2, com iluminação e 

ventilação adequadas.  

 No primeiro piso, próximo a sala de aula, há um banheiro masculino 

medindo 14,72 m2 e um banheiro feminino 16,66 m2.  

 No setor de laboratórios há um banheiro masculino medindo 28,60 m2 e 

um banheiro feminino: 28,60 m2.  

 No Setor Administrativo há banheiro masculino medindo 12,34 m2 e um 

banheiro feminino: 12,02 m2.  

 Os sanitários são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, e 

também atendem aos critérios definidos pela NBR 9050/2004 da ABNT. 

Possuem placas em braile, além das informações sobre uso consciente 

de papel e água, e de conservação do espaço.  

 No segundo piso, são 3 conjuntos de banheiro. 

 

7.1.13. SALA DE TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

 A sala de Tecnologia da Informação (TI), localiza-se próxima à sala do 

Diretor do Campus, mede 7,83 m2. Contém uma mesa, uma cadeira, 3  

rack´s, receptor para fibra óptica, 1 modem roteador de internet, 

gerenciador de Rede, 2 nobreaks, Switches gerenciáveis, 4 centrais de 

alarme.  
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 As FIP Guanambi contam hoje com a seguinte infraestrutura de apoio de 

informática:  

 - link dedicado de 30 megas para prover internet para o campus. Esse link 

permite utilização de uma VPN para conectar a sede da mantenedora, 

localizada na cidade de Montes Claros. Dessa forma, nosso setor 

administrativo irá conectar-se a um servidor terminal, para fazer uso de 

nosso sistema ERP e do sistema Sophia de biblioteca.  

 - O campus FIP Guanambi conta com um firewall de borda, que permite 

a proteção do ambiente.  

 - Switches gerenciáveis com redundância Dell N024 fazem a interligação 

das redes que se dividem da seguinte maneira: rede administrativa, rede 

Wifi / laboratórios, rede DMZ.  

 - Sistema WIFI conta com rádios Unifi Pro da ubiquiti, que permitem aos 

acadêmicos conectarem seus equipamentos.  

 - Sistema interno de monitoramento com câmeras HIKIVISION instalados 

na parte interna do campus como corredores, laboratórios e salas de aula, 

permitem o monitoramento do ambiente. 

 

7.2 SALA DE PROFESSORES / SALA DE REUNIÕES  

 

A sala de professores localiza-se no segundo andar do prédio em uma 

sala ampla, bem iluminada e climatizada. Possui um espaço de convivência, 2 

mesas grandes, 19 cadeiras, um quadro branco, 1 computador, 6 poltronas 

coloridas, 1 geladeira, 1 bebedouro, 1 armário, 1 tapete, cortinas persianas e 

uma tela de projeção, 1 escaninho de 24 portas, 1 armário com sistema de 

projeção. 

7.3 GABINETES/ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PROFESSORES 

 

A instituição oferece aos professores com maior quantidade de carga 

horária um conjunto de gabinetes individuais que permitem maior conforto para 

preparação das atividades docentes, encontros de orientação com os alunos, 

entre outras. A sala possibilita aos professores privacidade e maior tranquilidade 
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para a realização de suas atividades. São 07 gabinetes de estudo e trabalho com 

mesa (7), cadeira (14) e computador (1), ar condicionado (2), cortinas persianas, 

acesso à internet via wifi e rede via cabo. Está localizada no segundo andar do 

prédio, ao lado da sala de Diretoria acadêmica e Coordenação. Cada gabinete 

tem aproximadamente 4m2.  

7.4 AUDITÓRIO 

 

Salão de 190m2, 120 carteiras estofadas, palco, camarim, 1 banheiro, 1 

sistema de áudio, 01 tela de projeção, 01 painel elétrico, 01 hidrante; 02 

extintores, 04 ar condicionados.  

7.5 SALAS DE AULA 

 

A IES possui, no 2º piso, 34 salas de aula, amplas, arejadas, com ótima 

luminosidade, equipadas com carteiras, 1 mesa para professor e uma cadeira 

estufada, quadro de vidro, computador e projetor multimídia, sistema de áudio, 

2 aparelhos de ar condicionado, por sala, e, no 1º piso, 01 sala de aula, 1 mesa 

e 1 cadeira estofada, 1 aparelho de ar condicionado, sistema audiovisual. As 

salas comportam atividades para grandes e pequenos grupos. O prédio da 

Instituição atende aos requisitos de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais.  

7.6 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA/ SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA  

 

Área física: 01 sala com 58,28 metros quadrados, 1 ar condicionado. 

Equipamentos: 31 computadores marca Dell, 31 cadeiras almofadadas para 

assento, 30 mesinhas para computadores em MDF, 01 carrinho com projetor 

multimídia, 01 rack; 01 mesa para professor. 

A sala de videoconferência funciona na mesma sala do laboratório de 

informática. O aparelho de transmissão- Logitech foi colocado nesse espaço 

para possibilitar maior interação dos alunos com uma palestra ou 

videoconferência. Cada um pode assistir de seu próprio computador ou por meio 

do projetor multimídia. 
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7.7 SALA DE ESTUDO 

 

Sala de 54m2, localizada no primeiro piso, 01 ar condicionado, bem iluminada, 

possui duas mesas grandes e 15 cadeiras e 6 carteiras. 

 

7.8 ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA  

 

Os espaços de convivência e de alimentação atendem às necessidades 

institucionais. Constitui-se de um hall de entrada que inclui área de convivência, 

praça de alimentação e lanchonete, com aproximadamente 500 m2. Possui 8 

mesas circulares, com 4 cadeiras cada uma. Possui 3 ar condicionados, 8 puffs,  

6 poltronas, uma televisão e sistema de áudio.  

 

7.9 BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca das Faculdades Integradas Padrão - FIP-Guanambi busca 

atuar de forma a criar condições para o estudo independente e a 

autoaprendizagem, para garantir o desenvolvimento de cada membro da 

comunidade acadêmica como profissional e como pessoa.  

A Biblioteca possui uma coleção básica, selecionada entre os melhores e 

mais conceituados autores, com quantidade de exemplares planejada para 

facilitar que a leitura dos textos seja uma constante na vida dos alunos. Os 

serviços garantem disponibilidade das obras do acervo de forma democrática, 

com livre acesso às estantes e empréstimo domiciliar de materiais impressos, 

audiovisuais e eletrônicos.  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

O horário de funcionamento é de 2ª a 6ª feira, das 07h às 19h, e aos 

sábados, das 7h30min. às 13h, com amplo acesso ao corpo docente e discente 

da Instituição.  
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PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A Biblioteca possui um quadro de funcionários especializados para bem atender 

aos serviços de circulação, bem como ao processamento técnico e coordenação. 

Esse quadro será ampliado na medida de demandas e crescimento dos cursos. 

Maria Cristina da Conceição de Sousa – CRB6 1853 - Coordenadora do 
SISBIFIP 
Aquilis J. Maia –Bibliotecário - CRB6 3387 

Verbena Badaro Pimentel – Auxiliar de Biblioteca 

 

 

ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

Semestralmente, a Instituição adquirirá os livros constantes na bibliografia 

básica e complementar em conformidade com o projeto pedagógico do curso. 

O acervo geral atual de livros é formado por 175 títulos e 1504 exemplares. 

O acervo de periódicos impresso é composto por 08 títulos impressos e 39 

títulos de periódicos eletrônicos, entre assinaturas e Open acess. O acervo de 

multimídia é composto de 12 títulos de CDs, totalizando 103 exemplares e 5 

DVDs.  

 

ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO  

 

            A ampliação e atualização do acervo conta com recursos financeiros 

oriundos da Sociedade Padrão de Educação Superior Ltda, conforme previsão 

orçamentária anual constante do PDI, ainda com doações de particulares e de 

instituições governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras. 

Para a atualização do acervo, a proposta institucional adota o seguinte fluxo: ao 

final de cada ano, o coordenador do curso procede ao levantamento de 

bibliografia referente às disciplinas já existentes e que também serão 

implantadas, estimulando que professores e estudantes participem do processo 

de sugestão do material bibliográfico a ser adotado. Após análise das sugestões 

e recomendações dos professores e do NDE, a relação de novas aquisições é 

encaminhada para o setor de compras.  
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Os livros da bibliografia básica de cada disciplina, de acordo com a grade 

curricular do curso, são comprados de acordo com o número de alunos, de forma 

que atenda às especificidades de cada disciplina, bem como as exigências das 

Diretrizes Curriculares do curso.  Além dessas aquisições regulares, outros livros 

importantes para as disciplinas serão adquiridos, por indicação dos professores 

e alunos. Anualmente são renovados os títulos dos periódicos nacionais e 

internacionais existentes, bem como dos jornais, revistas, vídeos e outros 

recursos de multimídia. 

 

 

 

 

SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS  

 

 Circulação de Materiais: clientes internos - empréstimo domiciliar: para 

alunos e funcionários, por período de 07 (sete) dias, na quantidade de 03 

(três) livros por vez e 02 (dois) materiais de multimídia por 03 (três) dias; 

para professores, quantidade de 5 (cinco) livros por 7 (sete) dias e 2 (dois) 

materiais de multimídia pelo prazo de 03 (três) dias.  

 Sugestão de aquisições de livros. 

 Reserva in loco e pela internet: é efetuada somente para obras que 

estejam emprestadas, sendo realizada pelo próprio interessado, que 

deverá manter contato diário com a Biblioteca, pois, a partir da devolução 

da(s) obra(s), ela(s) ficará(rão) à sua disposição por 24 horas. O usuário 

que não retirar a(s) obra(s) reservada(s) dentro desse prazo terá sua 

reserva cancelada automaticamente. A reserva é intransferível.  

 Renovação in loco e pela internet: é permitida a renovação da obra, desde 

que não haja reserva para ela. As renovações in loco são realizadas 

mediante senha cadastrada, desprezando qualquer outra identificação. A 

renovação on-line é permitida até duas vezes; os comprovantes de 

empréstimo assinados in loco são válidos para posteriores renovações 

das obras.  
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 Acesso às bases de dados local/INTERNET: todo o acervo pode ser 

consultado por meio dos terminais de computadores, nos quais os 

usuários fazem consultas por autor, título, assunto. É previsto o 

fornecimento de cópias: COMUT (Comutação Bibliográfica), BIREME 

(LILACS, MEDLINE E OUTRAS), mediante um programa de Comutação 

Bibliográfica. É usado para solicitação de cópias de documentos em 

outras Bibliotecas. A solicitação é on-line, e o recebimento, via e-mail, 

correio e em tempo real. A remessa da Biblioteca para o usuário é via e-

mail, ou via CD, ou via impressa.  

 Atendimento a pesquisas: o serviço fornece informações gerais ao 

usuário relativas à utilização da Biblioteca, às reservas e à pesquisa 

bibliográfica.  

 Catalogação na fonte: a Biblioteca das FIP-Guanambi dispõe desse 

serviço para os usuários, com elaboração de fichas catalográficas de 

monografias, dissertações e teses defendidas ou publicadas. 

 Exposições e amostras: as novas aquisições serão expostas próximas ao 

salão de estudos, sob a responsabilidade do setor de Referência. 

Semanalmente, a cada quarta-feira, as obras são substituídas. Todas as 

novas aquisições, que se encontram expostas, estarão disponíveis para 

empréstimo.  

 Orientação sobre normalização: apoio na elaboração de trabalhos 

acadêmicos mediante a orientação nas pesquisas bibliográficas, na 

elaboração de referências e de fichas catalográficas de trabalhos de 

conclusão de curso e pós-graduação.  

 Capacitação/Treinamento aos Usuários: é composta de visitas orientadas 

às instalações da Biblioteca, palestra em sala de aula sobre os serviços e 

normas de funcionamento e treinamento em base de dados, com o tempo 

de 1h40min.  

 Acesso ao acervo para usuário externo.  

 Intercâmbio de publicações com outras instituições de Ensino Superior. 

ESPAÇO FÍSICO:  

Área  Total = 281,21 m² 
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EQUIPAMENTOS / MOBILIARIO 

 

O mobiliário é composto de 7 mesas e 28 cadeiras (Salão de Estudos), 3 

mesas e 15 cadeiras (Cabines de Estudo em Grupo), 5 mesas e 5 cadeiras 

(Cabines de Estudo individual), 02 mesas e 3 cadeiras (Sala de Coordenação e 

Processamento Técnico dos Materiais), 05 mesas e 05 cadeiras (Terminais de 

Consulta com acesso à internet para usuário), 01 Balcão e 02 cadeiras (Setor de 

Empréstimo e Devolução. Os equipamentos de informática incluem 09 

computadores, 01 impressora, 02 mini - impressoras, 02 leitoras de código de 

barras. 

 

 

 RECEPÇÃO: 

• 01 Balcão 

• 02 Computadores 

• 01 Aparelho Telefônico 

• 02 Impressoras 

• 02 Leitores de Código de Barra 

• 02 Cadeiras Giratórias 

• 01 Armário de aço 

• 01 Suporte de Chaves reserva 

• 03 Guarda-volumes em aço com 27 Portas 

• 01 Portal Magnético 

• 01 Moldem do Portal 

PROCESSAMENTO TÉCNICO: 

• 02 Mesas formato em L 

• 02 Computadores 

• 01 Impressora 

• 01 Cadeira Giratória 

• 02 Cadeiras 

• 01 Armário de aço com 02 Portas 

• 02 Armários de aço com 01 Porta c/ suporte para Pasta Suspensa 

 ESTUDO EM GRUPO: 

• 03 Cabines 

• 03 Mesas redonda c/ 15 Cadeiras 
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• 03 Aparelhos de Ares-Condicionados 

• 01 Prancha para Deficiente de Baixa Visão 

ESTUDO INDIVIDUAL: 

• 05 Mesas c/ 05 Cadeiras 

SALÃO DE ESTUDO: 

• 01 Mostruário c/ 06 Prateleiras 

• 07 Conjuntos de Mesa redonda c/ 04 Cadeiras 

• 06 Poltronas 

• 01 Tapete de 2.00m X 2,50m 

ACERVO: 

• 03 Armários de aço com 02 Portas e Bandejas Reguláveis 

• 01 Escada pequena 

• 01 Carro transporte 

• 10 Estantes de aço dupla face 

• 03 Mostruário em Aço c/ 06 Prateleiras 

• 04 Ares-condicionado 

 TERMINAIS DE CONSULTA: 

• 05 Computadores, sendo 01 para o portador de deficiência 

• 01 fone de ouvido 

• 05 Mesas c/ 05 Cadeiras 

7.10  LABORATÓRIOS  

 

         As Faculdades Integradas Padrão contam com uma excelente estrutura 

laboratorial, que representa um importante apoio didático para professores e 

estudantes dos cursos de graduação. Sob o ponto de vista quantitativo, os 

laboratórios atendem as necessidades da Instituição. Todos possuem suas 

normas específicas de funcionamento e utilização, e atendem aos requisitos 

legais de biossegurança. A quantidade de equipamentos em cada laboratório 

atende, de maneira excelente as necessidades dos estudantes para as diversas 

disciplinas e conteúdos abordados.  

       A instituição conta com os seguintes laboratórios: Laboratório de Anatomia 

Humana/ Morfofuncional / Neuro-anatomia; Laboratório de Citologia / Histologia 

/ Patologia; Laboratório de Fisiologia / Farmacologia / Biofísica; Laboratório de 

Hematologia / Bioquímica / Imunologia, Laboratório de Microbiologia/ 
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Parasitologia; Laboratório de Habilidades Médicas / Técnicas Operatórias / 

Primeiros Socorros.   

       Está prevista, ainda, a implantação de um avançado laboratório de 

simulação (com manequins de média e alta fidelidade), que atenderá os 

estudantes no desenvolvimento de habilidades e competências inerentes ao 

profissional da saúde.  

     Os laboratórios em que há uma demanda por insumos específicos são 

providos oportunamente, sem que haja falta para realização das atividades 

educativas. Também existe preocupação com a questão da acessibilidade; e o 

parque laboratorial da Instituição está localizado no primeiro piso, com todos os 

recursos para ampla acessibilidade dos estudantes.  

7.10.1 LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA / MORFOFUNCIONAL / 
NEURO-ANATOMIA / SALA DE CUBAS 

 

RECEPÇÃO: 

ÁREA FÍSICA:  
 
01 sala medindo 20 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 
 
MATERIAIS: 
 

 01 geladeira capacidade 274 litros (Electrolux); 

 01 esqueleto 3B montado em rodas giratórias; 

 03 quadros ilustrativos; 

 02 lixeira de pedal; 

 01 mesa de escritório em MDF; 

 01 cadeira giratória; 

 01 cadeiras em plástico; 

 01 aparelho de telefone (Grandstream); 

 01 computador (Dell); 

 01 aparelho de ar condicionado 6.000 Btus (Elgin); 

SALA DE PRÁTICAS DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA: 
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ÁREA FÍSICA:  

 

01 sala medindo 60 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação, iluminação e porta de saída para emergência. 

 

MATERIAIS: 
 

 02   mesas em aço inox para aula prática; 

 02   mesas em MDF medindo 2,00 x 1,00 x 1,10 metros; 

 18   cadeiras verdes para assento; 

 05   armários em MDF com cinco divisões; 

 pia com dois bojo em aço Inox e torneira de cotovelo; 

 bancadas lateralmente em MDF medindo 10 metros lineares; 

 10   bandejas em aço inox medindo 0,40 x 0,20 x 0,05 m; 

 carrinho com projetor multimídia; 

 tela de projeção medindo 2,00 x 1,50 m; 

 lixeiras em aço inox capacidade 60 l; 

 aparelho de ar condicionado (Elgin); 

 01 esqueleto 3B com rodinhas tamanho natural cor branca; 

 01 esqueleto 3B com rodinhas tamanho natural colorido; 

 01 torso humano bissexual 3B; 

 01 sistema digestório (parede); 

 laringes 3B tamanho grande; 

 crânios coloridos 3B; 

 crânios brancos com suturas 3B; 

 01 cérebro neuro-anatômico de 8 partes; 

 01 cérebro com artérias; 

 01 cérebro clássico; 

 01 cérebro gigante; 

 corações tamanho grande 3B; 

 corações tamanho pequeno 3B; 

 01 rim destacando supra renal 3B; 

 01 fígado 3B no suporte; 
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 01 rim mostrando seu interior 3B (mostrando vesícula, pâncreas e 

duodeno); 

 01 fígado 3B; 

 articulações do ombro 3B; 

 articulações coxo femoral 3B; 

 articulações do ombro 3B; 

 articulações do joelho 3B; 

 escápulas 3B; 

 clavículas 3B; 

 01 crânio branco 3B; 

 mãos montadas 3B; 

 ulnas 3B; 

 06 rádios 3B; 

 06 ossos fíbulas 3B; 

 06 ossos fêmur 3B; 

 06 ossos patela 3B; 

 06 ossos tíbia 3B; 

 ossos esternos 3B; 

 colunas montadas 3B colorida; 

 colunas montadas 3B branca; 

 01 coluna cervical montada 3B; 

 01 coluna torácica montada 3B; 

 vértebras lombares montada 3B; 

 01 pelve feminina 3B imantada 3B; 

 103 costelas desarticuladas diversos tamanhos 3B; 

 01 hemi face natural corte sagital destacando tronco encefálico e interior 

da meninge 3B; 

 02 corações destacando o pericárdio, artérias e veias (com tratamento em 

glicerina); 

 encéfalos (com tratamento em glicerina); 

 03 meninges corte sagital (com tratamento em glicerina); 

 01 encéfalo corte coronal (tradado com formaldeído); 

 01 hemi face (tradado com formaldeído); 
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 01 cuba com tampa (em plástico) contendo: 02 joelhos dissecados 

mostrando todos os ligamentos ; 

 01 cuba contendo articulações de 02 ombros e 02 cotovelos dissecados; 

 01 cuba contendo 3 medulas dissecadas (com tratamento em glicerina); 

 01 cuba contendo diversos rins com diversos cortes mostrando o seu 

interior (assim como veias, artérias e ureteres); 

 01 cuba contendo dois fígados dissecados, destacando suas partes mais 

importantes como: vesícula biliar, ligamento redondo, veia cava inferior, 

diafragma, etc.; 

 01 cuba contendo 08 corações tratados com formol destacando: veias, 

artérias, parte interna; 

 01 cuba contendo 03 órgãos genitais masculinos (tratados com formol); 

 01 cuba contendo genitais femininas destacando as trompas, ligamentos, 

ovário, etc. (tratamento com formol); 

 01 cuba contendo um pulmão dissecado com destaque para: traqueia, 

lobos direito e esquerdo (tratados com formol); 

 01 cuba contendo 02 corações abertos mostrando as cordas tendíneas, 

assim como os músculos papilares; 

 cortes em fatias de um cérebro, corado para facilitar a diferenciação das 

células branca das cinzentas; 

 01 cuba de vidro contendo 01 genital masculina, com destaque para a parte 

escrotal. 

 

7.10.2 LABORATÓRIO MORFO – FUNCIONAL 

 

 
ÁREA FÍSICA:  

 

01 sala medindo 60 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação, iluminação e porta de saída para emergência. 

 

MATERIAIS: 
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 aparelho de ar condicionado (Elgin); 

 04 computadores (Dell); 

 04 mesas para computadores; 

 04 mesas redondas em MDF; 

 16 cadeiras de plástico; 

 aparelho de ar condicionado (Elgin) 

 esqueleto 3B cor branco; 

 esqueleto 3B colorido; 

 06 crânios coloridos; 

 04 crânios 3B destacando as suturas; 

 crânios 3B natural; 

 colunas 3B coloridas; 

 colunas 3B cor natural; 

 corações 3B tamanho natural; 

 01 corações 3B tamanho pequeno; 

 rins 3B destacando seu interior; 

 01 aparelho reprodutor feminino 3B; 

 01 hemi pelve feminina 3B (destacando aparelho reprodutor); 

 01 hemi pelve masculina 3B (destacando o aparelho reprodutor); 

 06 articulações do joelho 3B; 

 articulações do cotovelo 3B; 

 articulações do ombro 3B; 

 articulações coxo femoral 3B; 

 01 pelve imantada 3B (cor natural); 

 01 rim em duas partes destacando a supra renal 3B; 

 01 laringe tamanho grande 3B; 

 14 costelas 3B; 

 ossos esterno 3B; 

 patelas (joelho) 3B; 

 costelas pequenas 3B; 

 escapulas 3B; 

 clavículas 3B; 

 mãos montadas 3B; 



120 

 

 ossos fêmur 3B; 

 ossos tíbia 3B; 

 03 ossos rádio 3B; 

 03 ossos ulna 3B; 

 04 ossos fíbula 3B; 

 01 torso humano bissexual 3B; 

 01 atlas fotográfico (Yokochi 8ª edição); 

 01 atlas fotográfico (Frank Netter 6ª edição); 

 01 atlas de anatomia órgãos interior (Sobotta 23ª edição); 

 01 atlas de anatomia (Humana geral e sistema muscular 23ª edição); 

 01 atlas de anatomia humana (Cabeça, pescoço e neuroanatomia 23ª 

edição). 

SALA DE CUBAS INOX 

ÁREA FÍSICA:   

01 sala medindo 20 metros quadrados com piso em porcelanato, com excelente 

ventilação e iluminação. 

 

MATERIAIS: 

 pia inox para lavagem de peças; 

 cuba em aço inox medindo 2,0 x 1,0 x 1,0 metros, contendo (01 cadáver 

masculino e 01 cadáver feminino); 

 cuba em aço inox medindo 1,0 x 1,0 x 1,0 metros, (contendo 03 coxas e 

pernas e 03 braços e antebraços dissecados); 

 maca em aço inox com rodinha giratórias (transporte de peças e cadáveres); 

 01 exaustor de 50 centímetros. 

 

SALA DE DISSECÇÃO 

ÁREA FÍSICA: 

 01 sala medindo 20 metros quadrados com piso em porcelanato, excelente 

ventilação e iluminação. 

 

MATERIAIS: 
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 mesa em aço Inox medindo 2,00 x 0,60 x 1,00 metros; 

 pia em aço Inox com bojo com torneira de cotovelo; 

 armário em aço com 2 portas; 

 bancada em MDF; 

 

7.10.3 LABORATÓRIO DE CITOLOGIA, HISTOLOGIA E GENÉTICA / 
PATOLOGIA GERAL 

 

ÁREA FÍSICA: 

01 Sala com 58,42m2, com acabamento em porcelanato, janelas em blindex em 

toda a sua lateral com cortinas, bancadas laterais, pia com bojos em inox, ar 

condicionado 60 BTUs Elgin, com saída de emergência lateral. 

 

EQUIPAMENTOS: 

 

 microscópio trilocular marca Nykon modelo E200; 

 17   microscópios biloculares marca Nykon modelo E100;  

 20   mesas para microscópios; 

 21   cadeiras plásticas para assento; 

 mesa para professor; 

 televisor Panasonic 49”; 

 carrinho com projetor multimídia; 

 lixeira em aço Inox capacidade de 60 l; 

 pia com bojo em aço Inox com torneira; 

 armário em MDF com seis portas e três divisões; 

 armário em MDF com duas portas; 

 04   quadros ilustrativos do sistema genital tamanho grande; 

 08   quadros ilustrativos do embriológico I e II; 

 20   coleções de lâminas citológicas / histológicas; 

 18   coleções de lâminas histo - patológicas; 
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7.10.4 LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA / FARMACOLOGIA E BIOFÍSICA 

 

ÁREA FÍSICA: 

 

01 Sala com 46,62 m2, com acabamento em porcelanato, janelas em blindex em 

toda a sua lateral com cortinas, bancadas laterais, pia com bojos em inox, ar 

condicionado 60 BTUs Elgin. 

 

EQUIPAMENTOS: 

 

 armário em MDF com duas portas e quatro divisões; 

 mesas em MDF medindo 2,00 x 1,00 x 0,90m; 

 18   cadeiras em plástico para assento 

 lixeiras em aço inox 60 l; 

 02   macas; 

 cama hospitalar; 

 eletrocardiógrafo marca Boinet-Cardiocare; 

 carrinho para transporte do eletrocardiograma; 

 espirômetro Phipps; 

 suportes para soro; 

 esteira marca kikos; 

 bicicletas marca Kikos; 

 cadeira de rodas; 

 colchonetes medindo 2,00 x 0,80 m; 

 voldyne; 

 ambu completo; 

 esfigmomanômetro (Premium). 

 estetoscópio (Premium). 

 new shaker (excitador respiratório e incentivador da higiene brônquica). 

 respiron (Classic). 

 

7.10.5 LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA 
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ÁREA FÍSICA: 

 

01 Sala com 58,59 m2, com acabamento em porcelanato, janelas em blindex em 

toda a sua lateral com cortinas, bancadas laterais, pia com bojos em inox, ar 

condicionado 60 BTUs Elgin. 

 

EQUIPAMENTOS: 

 

 02   mesas em MDF medindo 2,00 x 1,00 x 0,80 m; 

 20   cadeiras de acento plástico;  

 02   lixeiras em inox capacidade de 60 l; 

 armário em MDF com duas portas;  

 pia com torneiras de cotovelo; 

 geladeiras frost free (Electrolux); 

 centrífugas 80-2B-15ml (Centrilab); 

 agitador de soluções (Ethik); 

 espectrofotômetro digital (Analyser); 

 banho maria para 60 tubos; 

 08   microscópios biloculares (Quimis); 

 15 micropipetas semiautomática de volumes variáveis 1/10, 1/100, 1/1000 

milímetros; 

 deionizador de água; 

 suporte de braço para coleta de sangue. 

 

7.10.6 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 

ÁREA FÍSICA: 

01 – Sala com 58,92 m2, com acabamento em porcelanato, janelas em blindex 

em toda a sua lateral com cortinas, bancadas laterais, pia com bojos em inox, ar 

condicionado 60 BTUs Elgin. 

 

EQUIPAMENTOS: 
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 02   bancadas com armação em metalon e granito para aulas práticas, 

medindo 3,0 x 1,0 metros, com gás e energia; 

 balcão confeccionado em granito medindo: 5,0 x 0,60 metros, com 16 

gavetas e 04 portas em MDF; 

 pia de lavagem de material com 02 bojos Inox e torneira; 

 lixeiras em inox capacidade de 60 l; 

 16   banquetas para assento; 

 televisor de 50” (LG); 

 mesa para professor; 

 cadeira para assento; 

 geladeiras frost free (Electrolux); 

 armários verticais com 02 portas, cada em MDF, com 05 divisões; 

 16   microscópios biloculares (Quimis); 

 câmara de exaustão marca Químis; 

 bancada de fluxo laminar Pachane; 

 estufa bacteriológica Ethik; 

 estufa de secagem Ethik; 

 forno micro-ondas Brastemp; 

 mini câmara de exaustão marca Químis; 

 balança de precisão - Labor SP 1000 g; 

 balança de precisão Gehaka 310 g; 

 deionizador de água Sppenciter; 

 destilador de água; 

 barrilete (depósito de água) capacidade de 30 l; 

 16   coleções de lâminas de parasitologia; 

 autoclave marco Phoenix capacidade de 30 l; 

 chuveiro de emergência com lava olhos; 

 contador de colônias mecânico Phoenix; 

 balões volumétricos de 25 mls; 

 balões volumétricos de 50 mls; 

 balões volumétricos de 100 mls; 

 balões volumétricos de 250 mls; 

 05   balões volumétricos de 500 mls; 
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 05   cálices para sedimentação; 

 balões de fundo chato 500 mls; 

 beaker de plástico 50 mls; 

 beaker de vidro 10 mls; 

 beaker de vidro de 25 mls; 

 05   beaker de vidro de 50 mls; 

 beaker de vidro 100mls; 

 09   beaker de vidro de 250 mls; 

 beaker de vidro de 600 mls; 

 balões de fundo chato capacidade de 1000 mls; 

 04   balões de fundo chato capacidade de 250 mls; 

 balões de fundo chato capacidade de 100 mls; 

 balões de fundo chato capacidade de de 50 mls; 

 05   balões de fundo chato capacidade de de 300 mls; 

 05   funis de vidro tamanho pequeno; 

 05   funis de vidro tamanho médio; 

 05   funis de vidro tamanho grande; 

 05   provetas de vidro capacidade de 250 mls; 

 05   provetas de vidro capacidade de 100 mls; 

 05   provetas de vidro capacidade de 50 mls; 

 05   provetas de vidro capacidade de de 25 mls; 

 05   provetas de vidro capacidade de 10 mls; 

 .      diversos tubos de ensaio em diversos tamanho; 

 28   suportes para tubos em diversos tamanhos; 

 24   frascos âmbar e transparente capacidade de 100 mls; 

 22   frascos âmbar e transparente capacidade de de 500 mls; 

 30   fascos âmbar e transparente capacidade de de 250 mls; 

 33   frascos âmbar e transparente capacidade de de 100 mls; 

 100 placas de petri de vidro tamanho médio; 

 15   bastões de vidro; 

 pipetas volumétricas de 2 mls; 

 05   pipetas volumétricas de 5 mls; 

 05   pipetas graduadas de 5 mls; 

 05   pipetas graduadas de 10 mls; 
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 pares de luvas térmicas;  

 05   pinças para altas temperaturas;  

 pinças de madeira para tubos; 

 bicos de Bunsen para gás canalizado; 

 quadros ilustrativos. 

 

7.10.7 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

ÁREA FÍSICA: 

 

 – Sala com 58,28 m2, com acabamento em porcelanato, janelas em blindex em 

toda a sua lateral com cortinas, bancadas laterais, pia com bojos em inox, ar 

condicionado 60 BTUs Elgin. 

 

EQUIPAMENTOS: 

 

 31   computadores marca Dell; 

 31   cadeira almofadadas para assento; 

 31   mesas para computadores em MDF; 

 mesa para professor; 

 raker; 

 

7.10.8 LABORATÓRIO DE HABILIDADES MÉDICAS, PRIMEIROS 
SOCORROS E TÉCNICA OPERATÓRIAS 

 

ÁREA FÍSICA: 

 

01 – Sala com 57,92 m2, com acabamento em porcelanato, janelas em blindex 

em toda a sua lateral com cortinas, bancadas laterais, pia com bojos em inox, ar 

condicionado 60 BTUs Elgin, com saída de emergência. 

 

EQUIPAMENTOS: 
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 pia em aço com 02 torneiras com sensor infravermelho, para lavagem de 

mãos; 

 armários em MDF com 06 divisões e duas portas com trancas; 

 mesa  redondas em MDF 1,00 x 0,60 metros; 

 mesa retangular em MDF medindo 2,00 x 1,00 metros 

 20 cadeiras com acento em plástico; 

 lixeiras em inox 60 Litros; 

 TV Panasonic; 

 Talas Moldável resgate SP – Tamanho M; 

 06 Talas Moldável resgate SP – Tamanho P; 

 Talas Moldável resgate SP – Tamanho G; 

 Imobilizadores lateral de cabveça resgate SP – Adulto; 

 Colares cervical – Perfil ICE Mini; 

 Colares cervical – Perfil ICE Adulto; 

 Colchonetes; 

 Capacetes Mixs-Helmets; 

 Andador infantil / adulto; 

 pares de muletas (Dicepe); 

 Cadeiras de rodas; 

 Cadeira especial com vasos para pacientes (Especiallab); 

 Berço para recém-nascido; 

 Berço Infantil para crianças até 06 anos; 

 Maca regulável;  

 Maca com rodas giratórias para transporte de pacientes; 

 Cama hospitalar regulável;  

 Suporte para soro; 

 Pranchas em polietileno para resgate de adultos; 

 Ambus adultos (azul); 

 Ambus infantil (azul); 

 08 Máscara Facial Juvenil com Válvula para e gancho para Ambu 

(vermelho); 

 Mascaras de Venturi; 

 01 Cilindro de oxigênio pequeno com registro e umidificador; 
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 01 Balança Digital Pediátrica; 

 01 Balança Analógica Adulto; 

 01 Balança Digital Adulto; 

 Esfigmomanômetros Bic; 

 Esfigmomanômetros Premium; 

 Estetoscópios Rappaport Premium ; 

 01 Desfibrilador Laerdal; 

 Braços simuladores para injeção de sangue e soro marca Life/Form; 

 01 Boneco Corpo Inteiro completo; 

 Torsos de Treinamento Real em RCP - Little Anne Laerdal Manequim; 

 01 Torso de treinamento das vias superiores - Adult Simon® Airway Trainer; 

 01 Torso para Auscultas cardíacas e pulmonares - Auscultation Trainer and 

SmartScope; 

 01 Cabeça de Intubação Treinamento – AMBU Training; 

 01 Torso Simples; 

 20   sacos de areia para treinamento de pontos; 

 face em borracha sintética para treinamento de pontos; 

 mantas Aluminizadoras; 

 pinças Pean; 

 pinças Kelly reta; 

 pinças de Adson; 

 pinças Mixter; 

 pinças Kelly curva; 

 pinças Cheron; 

 tenta cânulas; 

 cabos de Bisturi; 

 pinça anatômica; 

 pacotes agulhas tamanho grande; 

 pinças Pozzi; 

 pinças Bakaus; 

 pinças Cokerer curva; 

 pinças Cokers reta; 

 pinças Allis; 
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 aspiradores Frazeir; 

 afastadores Farabeuf; 

 02   afastadores Grosset; 

 tesouras cirúrgica reta / curva; 

 02   curetas Racamier; 

 02   tesouras Maio; 

 02   afastadores Volkmann; 

 02   espéculos Hartmann; 

 02   espéculos Collin; 

 02   válvulas Doyen; 

 02   afastadores Balfour; 

 02   afastadores Mathieu. 

 

7.11  LABORATÓRIOS A SEREM IMPLANTADOS PARA OS NOVOS 
CURSOS 

 

7.11.1 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Espaço que será utilizado para ensino; propiciará aos alunos de 

Odontologia treinamento pré-clínico nas áreas de oclusão, prótese, materiais 

dentários, ortodontia, dentística, endodontia e cirurgia, praticando as atividades 

em manequins que simulam, com bastante fidelidade, os procedimentos 

humanos.   

Será composto de: 

01 Simulador com tampo duplo para 10 lugares  

01 Simulador com tampo duplo para 14 lugares  

01 Mesa do Professor com Suporte de Câmera  

25 Simuladores de Paciente (sem morsa)  

Monitor ACER 21,5'' LED V226HQL Full HD VGA DVI HDMI  Fonf.InTrib Fonte: 

IBPT W7m9E1.  

25 equipos mini iii – saevo 

12 refletores odontológicos duplos de bancada Persus 

01 refletor odontológico de bancada simples Persus 
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13 suportes monitores especiais com dois braços horizontais  

26 mochos S2 MTX 

 

7.11.2 LABORATÓRIO ELETROTERMOFOTOTERAPIA 

Esse laboratório promoverá a realização do estudo dos recursos terapêuticos 

advindos da eletrotermofototerapia e mecanoterapia, como forma de tratamento 

disponíveis para tais fins e os efeitos adversos resultantes da aplicação desses 

recursos, que descreve a compreensão do emprego da eletricidade e recursos 

físicos, como meio terapêutico.  

O Laboratório de Eletrotermofototerapia será destinado à realização das aulas 

práticas das disciplinas; Fundamentos de Fisioterapia,  Fisioterapia Geral,  

Diagnóstico Cinesiológico Funcional e, Fisioterapia Dermatofuncional. 

O laboratório disporá de diversos equipamentos específicos de 

eletrotermofototerapia, para que os alunos possam experimentar situações 

teórico-práticas relacionadas a indicações, contra-indicações, utilização e efeitos 

produzidos pelos aparelhos em diferentes processos patológicos. 

Disporá também de mobiliário específico que permite aos alunos vivenciar 

condutas de reabilitação e prevenção de distúrbios cinético-funcionais, a partir 

das técnicas de mecanoterapia e recursos físicos. 

O laboratório ainda disponibilizará os equipamentos para a utilização dos alunos 

matriculados em disciplinas afins, para estudo extraclasse e trabalhos de 

conclusão de curso, desde que acompanhados pelo professor ou por 

supervisor/estagiário responsável. 

Esse laboratório será equipado com macas, carteiras e os mais modernos 

equipamentos de eletrotermofototerapia, como por exemplo:  

ondas curtas transistorizado com eletrodos capacitivo e indutivo;  

micro-ondas;  



131 

 

ultrassom Terapêutico; 

laser de baixa potência, com canetas emissoras na faixa do espectro visível (670 

nm) e infravermelho próximo (830nm e 904 nm); 

eletroestimuladores emissores de correntes elétricas polarizadas e não-

polarizadas (Galvânica, Diadinâmicas de Bernard, Ultra-Excitante; 

TENS; Interferencial; Excitomotoras de Baixa e Média Frequência) e 

equipamentos de Terapia Combinada; 

tábuas mecanoterapias; 

bolas suíças; 

Esse laboratório atenderá às disciplinas do curso de Fisioterapia nas atividades 

que demandam equipamentos específicos a eletroterapia com o uso de 

correntes elétricas e recursos físicos, dentro da terapêutica, para que os alunos 

possam experimentar situações teórico-práticas relacionados a indicações, 

contraindicações, utilização e efeitos produzidos pelos aparelhos em diferentes 

patógenos. 

7.11.3  LABORATÓRIO DE CINESIOLOGIA E BMTA  (BASES, MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO) 

 

O Laboratório de Cinesiologia e BMTA (Bases, Métodos e Técnicas de Avaliação 

em Fisioterapia) será destinado às aulas de avaliação fisioterapêutica, bem 

como, a prática dos acadêmicos em avaliações cinético-funcionais do 

movimento humano e dos distúrbios causados por diferentes patologias que 

interferem na funcionalidade ou na postura do indivíduo.  

Esse Laboratório será destinado à realização das aulas práticas das disciplinas: 

Fundamentos de Fisioterapia, Cinesiologia I e II, Cinesioterapia, Diagnóstico 

Cinesiológico Funcional, Recursos Terapêuticos Manuais, Fisioterapia 

Traumato-ortopédica e, Fisioterapia Neurofuncional. 
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Os equipamentos desse laboratório será disponibilizado para a utilização dos 

alunos matriculados em disciplinas afins, para estudo extraclasse e trabalhos de 

conclusão de curso, desde que acompanhados pelo professor ou por 

Supervisor/estagiário responsável. 

Esse laboratório será equipado com macas, carteiras e os mais modernos 

equipamentos de avaliação fisioterapêutica, como por exemplo: 

 Simetógrafo,  

Podoscópio,  

Eletromiógrafo/biofeedback,  

Dinamômetro manual,  

Flexímetro circular,  

Plicômetro, 

Plataforma de salto,  

Termógrafo,  

Baropodômetro,  

Câmera fotográfica e filamadora digitais. 

Além disso, esse laboratório apresentará espaço físico para atender a prática 

supervisionada de fisioterapia em Terapia Manual e também responderá as 

investigações dissertativas (laboratório para pesquisas), objetivando a produção 

de trabalhos científicos. 

 

7.11.4 LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Será um espaço utilizado para ensino, propiciando aos alunos de 

Odontologia treinamento pré-clínico nas áreas de oclusão, prótese, materiais 

dentários, ortodontia, dentística, endodontia e cirurgia, praticando as atividades 
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em manequins que simulam, com bastante fidelidade, os procedimentos 

humanos.   

 

EQUIPAMENTOS: 

 

 Simulador com tampo duplo para 10 lugares; 

 Simulador com tampo duplo para 14 lugares;  

 Mesa do Professor com Suporte de Câmera;  

 25 Simuladores de Paciente (sem morsa);  

 Monitor ACER 21,5'' LED V226HQL Full HD VGA DVI HDMI  Fonf.InTrib Fonte: 

IBPT W7m9E1;  

 25 equipos mini iii – saevo; 

 12 refletores odontológicos duplos de bancada Persus; 

 refletor odontológico de bancada simples Persus; 

 13 suportes monitores especiais com dois braços horizontais ; 

 26 mochos S2 MTX. 

 

8. CLÍNICA ESCOLA NO NASPP  

 

Ambulatório Médico 

 

A criação do NASPP faz parte de um projeto institucional de implantação 

de serviços sociais prestados à população, e busca a consolidação de uma 

formação plural que possibilite referência generalista aos acadêmicos, com o 

objetivo de assegurar uma forma integrada e contínua à atuação do profissional, 

nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação.  

Diante do cenário atual do município e região, principalmente nos 

aspectos referentes à organização e necessidades do sistema de saúde, a 

implantação do NASPP constitui uma estratégia importante de melhoria do 

quadro da saúde e de qualidade de vida para a população no entorno da FIP-

GBI. 

 

OBJETIVOS: 
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- Qualificar recursos humanos, capazes de atuarem em todos os setores 

de saúde. 

- Desenvolver ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto em âmbito individual, quanto no coletivo. 

- Tomar decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade 

da força de trabalho, de materiais, equipamentos, procedimentos e 

práticas. 

- Interagir de maneira acessível aos diferentes tipos de pacientes, grupos 

e comunidades, ultrapassando as barreiras culturais, bem como a se 

articular com outros profissionais de saúde. 

 

ATIVIDADES 

O Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes - NASPP 

abrigará os serviços de saúde com os alunos dos cursos de Fisioterapia, 

Farmácia, Odontologia e Medicina. 

Os profissionais, dentro de seu âmbito de trabalho, devem estar aptos a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde 

tanto individual quanto coletivamente realizando seus serviços dentro dos mais 

altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta 

que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, 

mas, sim, com a resolução do problema de saúde, individual e coletivamente. 

No NASPP serão desenvolvidos projetos de forma interdisciplinar, 

abrangendo todos os cursos da área de saúde da Instituição, buscando oferecer 

à população carente um atendimento integral de suas necessidades específicas, 

oriundas pela falta de condições de cura, ou melhoria de doenças crônicas 

próprias do meio em que vivem.  

 

Serviços que serão prestados 

Cuidando das Necessidades Básicas de Saúde das Pessoas 

Os alunos farão um levantamento das necessidades básicas da população, 

análise, avaliação e instrumentalização, para um planejamento de atendimento 

e acompanhamento da população. 
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- Avaliando o Estado de Saúde da Coletividade. 

- Enfermagem e Primeiros socorros. 

- Saúde Pública e Assistência Médica.                      

- Saúde - Doença no Núcleo Familiar. 

- Estratégia Saúde da Família. 

Estratégia Saúde da Família 

Princípios e diretrizes do programa de saúde da família. A Saúde da 

Família como modelo assistencial vigente. Composição da equipe de saúde da 

família. Papel dos componentes da equipe de Saúde da Família. Trabalho 

multidisciplinar.  

Saúde da Mulher 

O fenômeno da reprodução humana. As estratégias de sobrevivência da 

família e seus efeitos na mulher, gestante, feto e recém-nascido. Situações de 

risco, medidas preventivas e tratamentos padronizados para cada situação. 

Assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puerperal e recém-nascido. 

Aspectos nutricionais. Assistência de enfermagem à mulher na prevenção e 

tratamento das complicações ginecológicas.   

Saúde da Criança 

Processo do cuidar centrado na criança. Determinantes de morbi-

mortalidade e agravos à saúde infantil. Programas de atenção à saúde da 

criança. Programa Nacional de Imunização. Aspectos nutricionais. A saúde 

mental da criança. A criança vitimizada e negligenciada. Procedimentos de 

enfermagem em pediatria. O papel do enfermeiro nos serviços de atendimento 

à saúde da criança. 

Saúde do Adolescente 

Determinantes de morbi-mortalidade e agravos à saúde juvenil. 

Programas de atenção à saúde do adolescente. Aspectos nutricionais. A saúde 

mental do adolescente. Processo de cuidar centrado no adolescente e família. 
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Problemas mais frequentes do adolescente. O papel do enfermeiro nos serviços 

de atendimento à saúde do adolescente. 

 

Saúde do Adulto I 

Agravos e riscos à saúde do adulto; processos patológicos básicos, 

passíveis de ocorrência no organismo humano. Assistência de enfermagem a 

pacientes com diferentes manifestações de comportamentos decorrentes de 

doença mental Aspectos gerais da farmacocinética. Relação medicamento, 

paciente e família. Avaliação da saúde do adulto e assistência de enfermagem 

nos diferentes níveis de atenção. 

Maturidade I 

Aspectos nutricionais do idoso. O processo de cuidar do idoso. Avaliação 

da saúde do idoso e assistência de enfermagem nos diferentes níveis de atenção 

à saúde em tratamentos clínicos, cirúrgicos e de reabilitação.  

Serão desenvolvidas ações de prevenção, promoção e tratamento que 

assistem o indivíduo, a família e a comunidade em todas as fases do ciclo de 

vida. Essa assistência se concretizará em atividades de imunização, cuidados 

básicos, curativos, centro de esterilização, consultas de Enfermagem, Educação 

em Saúde. 

Especialidades:  

1. Alergia pediátrica 

2. Cardiologia 

3. Cirurgia ambulatorial 

4. Clínico geral 

5. Dermatologia 

6. Endocrinologia 

7. Endocrinologia pediátrica 

8. Gastroenterologia 

9. Gastroenterologia pediátrica 

10. Geriatria 

11. Nefrologia 

12. Neurologia 
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13. Mastologia 

14. Ginecologia/Obstetrícia 

15. Hematologia 

16. Infectologia 

17. Oftalmologia 

18. Ortopedia 

19. Otorrinolaringologia 

20. Pediatria 

21. Pneumologia pediátrica 

22. Psiquiatria 

23. Reumatologia 

24. Ultrassonografia 

25. Urologia 

Serão realizadas 2000 consultas médicas (em média-mensal), 

eletrocardiograma (média mensal: 150); exames de ultrassom (média mensal: 

70); exames de papanicolau (média mensal: 100) e biopsia (média mensal: 50). 

As especialidades médicas serão implantadas de forma gradativa. 

 

Clínicas e Áreas de Atendimento:  

 

Clínica de Fisioterapia:  

 

Desenvolverá, atendimento especializado à disposição dos usuários. Possuirá 

piscina terapêutica, e atenderá a crianças, jovens, adultos e terceira idade.  

DESCRIÇÃO DO ESPAÇO E DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

 

ESPAÇO FÍSICO: 

 Possuirá uma área de 320m² 

DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO: 

 1 recepção 

 1 sala de espera 

 1 coordenação 
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 1 amplo Salão para atendimentos em grupo 

 7 consultórios 

 1 consultório de Eletrodiagnóstico e Pesquisa 

 1 piscina aquecida 

 4 vestiários (todos adaptados) 

 1 copa/cozinha 

 1 almoxarifado 

DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

Atendimento das segundas às sextas feiras: 

 Manhã: 7h30 às 11h30 

 Tarde: 13h30 às 17h30 

CONVÊNIOS: 

 

 SUS – Sistema Único de Saúde. 

 

 

MOBILIÁRIO E RECURSOS DISPONÍVEIS NO AMBIENTE DE TRABALHO: 

 12 macas/divãs 

 12 colchonetes/tatames 

 04 tablados 

 03 mesas de computador 

 04 mesas e 08 cadeiras em consultórios específicos 

 03 armários de arquivo  

 01 armário para guarda-volume 

 04 lousas a pincel 

 03 computadores completos 

 01 eletromiógrafo 

 10 bolas Suíças de vários diâmetros 

 05 rolos Bobath 

 02 kits de Thera Band 

 02 simetógrafos 

 22 tornozeleiras 

 02 espaldares 
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 01 earra paralela 

 01 paralela + escada de canto + rampa 

 01 aparelho de ondas curtas 

 01 tens-fes 

 01 Aparelho de Micro-Ondas 

 01 laser 

 01 infra-vermelho 

 02 Aparelhos de ultrassonografia 

 28 halteres com kg variável 

 14 equipamentos variados para uso da fisioterapia respiratória 

(Voldaine, Threshold, Peak Flow, Respiron, Epap) 

 Variedade de Flutuadores, Pranchas, Coletes, Espaguetes, 

Caneleiras e Step para Hidroterapia 

 01 esteira elétrica 

 02 bicicletas ergométricas 

 caixas de brinquedos variados 

 

8.1 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO NASPP 

 
O Laboratório de Análises Clínicas (LAC), consiste em uma instituição 

onde serão executados exames laboratoriais necessários à prática médica, 

objetivando contribuir com a determinação do estágio das doenças, na escolha 

do tratamento mais indicado, e ainda na verificação dos fatores de risco para a 

saúde da sociedade. No LAC serão realizadas atividades que compreendem 

desde a coleta de amostras biológicas, passando por sua análise, até a liberação 

e entrega dos resultados (THOMASI, FILHO, MOURA). O LAC será campo de 

estágio para os cursos de Medicina, Biomedicina, Farmácia e Odontologia com 

o intuito de levar o acadêmico das FIP Guanambi a realizar o procedimentos de 

estágio curricular. Segue abaixo informações necessárias para montagem do 

laboratório. 

 
Para o funcionamento do laboratório, a legislação prevê estar em conformidade 

com o regulamento técnico RDC nº 302 de 13 de outubro de 2005 da ANVISA.  
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- Licença Sanitária e Licença de Funcionamento.  

- Profissional responsável técnico. 

- Cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

- Cadastro em Conselho de classe profissional. 

- Cadastro em Controle externo de qualidade. 

- Realizar o Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde segundo 

RDC 306. 

 

Para área do laboratório 

Segundo a RDC nº 050, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um 

laboratório de análise clínicas,  deve possuir os seguintes setores: 

- Recepção:  

Com cadeiras de espera, destinada atendimento ao paciente com informações 

quanto a coleta, cadastro de pacientes para realizar coleta e entrega de 

resultados. 

- Sala de coleta: 

 Box de coleta = 1,5 m2. Caso haja apenas um ambiente de coleta, este deve ser 

do tipo sala com 3,6 m2. Um dos boxes deve ser destinado à maca e com 

dimensões para tal. 

 Número necessário de cadeiras de coleta para a realização de coletas deve ser 

uma para 15 (quinze) coletas/hora. 

 
Layout da sala de coleta: 

- Sala de separação de amostras: 

Setor onde será realizada separação do material com as centrifugas e 

posteriormente destinado aos setores para realizar os exames, ficando com 1 

geladeira e 1 freezer para arquivar as amostras. 

 

 Separação de amostras: 

 

- Pode-se dividir em mais setores os analíticos, mas será dividido  em 3 Setores:  

1) Setor de bioquímica, imunologia e Hematologia (maior área) 
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Deve possuir: bancadas para os equipamentos de bioquímica, hematologia, 

imunologia, bancada  para os microscópios, 1 geladeira para reagentes, 1 

computador para digitação de resultados. 

 

2) Setor de parasitologia e urianálise 

Deve possuir: bancada para preparação das amostras de urina e fezes, uma 

bancada para os microscópios, armário para material, 1 geladeira para material 

biológico, 1 computador para digitação de resultados. 

 

3) Setor de microbiologia (segundo maior) 

Deve possuir: bancada para a estufa e espaço para a capela e autoclave,  1 

mesa para análise das placas de microbiologia, bancada para microscópios, 1 

geladeira para reagentes, 1 computador para digitação de resultados. 

 

- Sala responsável técnico:  

 Computador para conferência e liberação de resultados e arquivo para guardar 

documentos do laboratório. 

 

 

Pessoal do laboratório 

 Responsável técnico:  Um profissional formado em Biomedicina ou Farmácia.   

 Analista de laboratório: Um profissional formado em Biomedicina ou Farmácia.   

 Técnico de laboratório: Dois colaboradores com formação curso técnico de 

análises clínicas ou com experiência em análises clínicas. 

 Recepcionista: uma recepcionista. 

 

Equipamentos 

Equipamentos para funcionamento do laboratório: 

- 6 Microscópios ópticos  

- Aparelho automatizado para Hematologia 

- Homogeneizador de tubos 

- Aparelho semi-automatizado para Bioquímica 

- 2 banhos Maria  

- Aparelho automatizado para Bioquímica 

- Aparelho de leitura de Elisa 
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- Agitador de tubos 

- Lavadora de Elisa 

- 2 Centrifugas de tubo de ensaio  

- 1 Micro centrifuga de hematócrito  

- 1 capela 

- 1 estufa de cultura 

- 1 estufa de secagem de material 

- 1 coluna de ionizadora 

- 4 geladeiras 

- 1 Freezer 

- 2 cadeiras de coleta 

- Vidrarias necessárias  

- Cronômetros  

- Pipetas  

- Setor de coleta:  

Será realizada coleta de exames de sangue e coleta de exames de secreção e 

raspado. 

- Setor de separação das amostras: 

Será realizada a separação dos materiais biológicos, por meio de centrifugação 

e identificação dos materiais para os setores de Bioquímica/Imunologia/ 

Hematologia, Parasitologia/Urianálise e Microbiologia. 

- Setor de Bioquímica/Imunologia/Hematologia: 

Será realizado as dosagens dos exames bioquímicos manuais (dosagem de 

Proteína C reativa, dosagem de Fator reumatoide, dosagem de VDRL, dosagem 

de glicose e outros) e automatizados (para que os acadêmicos tenham contato 

com automação). 

Será realizado também os exames hematológicos em que os acadêmicos terão 

contato com o equipamento de hematologia e realizarão contagem de leucócitos 

e hemácias manual na câmara de Neubauer, realizarão dosagem de 

hemoglobina e farão leitura de hematócrito, também farão a contagem diferencial 

em lamina e avaliação da morfologia das hemácias e plaquetas em microscopia. 
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Serão realizados exames imunológicos por meio da dosagem de métodos por 

Elisa, realizarão os exames imuno-hematologicos (realizando grupo sanguíneo 

e fator RH, além de testes de COOMBS direto e indireto). 

- Setor de Parasitologia/Urianálise: 

Serão realizadas no setor de parasitologia as técnicas de pesquisa de parasitas 

(Sedimentação espontânea – HPJ, Kato-Katz, Centrifugo flutuação – Ritchie e 

outras). Após, será realizada a busca em microscopia dos parasitas. Será 

realizado também pesquisa de sangue oculto (hemoglobina humana) na fezes. 

Será feito contagem de piócitos nas fezes a microscopia.  

Será realizado todo procedimento de preparo da urina 24 horas para realizar as 

dosagens. 

Será realizada a avaliação macroscópica da urina rotina (exame físico e exame 

químico – fita reativa) e microscopia da urina ao microscópio óptico, seguindo a 

padronização da ABNT 15268 – 2005. 

 

- Setor de microbiologia: 

Será realizado o processo de identificação de bactérias mediante a coloração de 

Gram, identificações por meio de cultura e antibiograma das amostras. 

 

9. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Avaliar faz parte da filosofia da instituição. As FIP Guanambi fazem 

avaliações com alunos e funcionários, buscando a melhoria do trabalho na 

instituição por meio de sua Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Todos os setores são avaliados desde o pedagógico ao administrativo. 

Todo ano será disponibilizado o questionário de avaliação para alunos, 

professores, coordenadores, funcionários. O resultado é analisado e as 

sugestões são acatadas dentro do possível. Inúmeras obras e mudanças são 

feitas a partir do resultado da avaliação institucional. No site da Instituição são 

colocados os benefícios oriundos das avaliações para que o acadêmico perceba 
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que a avaliação é o momento de mudar, de melhorar e de crescer. O exemplo 

foi a construção do ginásio poliesportivo que não fazia parte do projeto e está 

sendo construído atendendo à solicitação dos alunos. 

A Avaliação Institucional é compreendida como instrumento de reflexão 

da práxis educacional, como única forma de aferir os significados do 

conhecimento produzido em todas as instâncias educacionais. Com a instituição 

do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, pela lei No. 

10.861, de 14 de abril de 2004, a Avaliação Institucional assumiu nova dinâmica, 

com vistas ao enfrentamento do desafio de repensar o papel que as FIP 

Guanambi desempenham na sociedade local em constante mudança, marcada 

pela complexidade dos diversos atores sociais com múltiplas funções e 

ideologias. Impõe-se considerar: o acesso das novas populações ao ensino 

superior, as competências e habilidades a serem adquiridas pelos egressos e a 

eterna busca da qualidade. Assim, avaliar, nas FIP Guanambi é percebido como 

a compreensão de suas finalidades, seu projeto, sua missão, seus valores, suas 

relações, a dinâmica de seu trabalho, seus princípios e cultura acadêmica.   

As experiências já desenvolvidas permitem identificar as principais dificuldades 

e desafios para sua consolidação crescente, que se situam principalmente no 

âmbito das condições para sua operacionalização e utilização no planejamento 

para a melhoria institucional.  

Alguns princípios que orientam a Avaliação Institucional das FIP Guanambi são:  

a) Globalidade: o objetivo é avaliar a instituição como um todo e não partes 

ou níveis fragmentados. Mesmo quando se prioriza ou começa a avaliação por 

partes da Instituição, sua análise sempre se fará em relação à Instituição como 

um todo único. Historicamente as instituições têm iniciado seus processos de 

avaliação tomando o ensino nos cursos como a unidade básica de análise. Nas 

FIP Guanambi as unidades de análise a serem avaliadas inicialmente serão o 

ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão administrativa e acadêmica e o 

ambiente de convívio interno entre a comunidade acadêmica.  

b) Impessoalidade: a avaliação institucional não toma como objeto de 

análise as pessoas como indivíduos. Isso significa que não há nenhuma intenção 

de julgamento individual de docentes, técnico-administrativos, alunos e 

ocupantes de cargos e funções no interior das FIP Guanambi. Não são as 

pessoas que serão avaliadas, mas, sim, as estruturas, as práticas, as relações, 
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os processos, os produtos e os recursos que constituirão o saber-fazer das FIP 

Guanambi, tendo em vista seus objetivos desejados.  

c) Não punição e não premiação: embora em determinadas circunstâncias a 

avaliação possa assumir uma conotação de punição ou premiação, esse não é 

o objetivo. Ela busca identificar pontos fortes e pontos fracos da Instituição, com 

vistas respectivamente a seu aprofundamento ou superação, sempre almejando 

o incremento da qualidade. 

d) Respeito à identidade institucional: embora a avaliação institucional 

desenvolvida em cada instituição de ensino requeira alguma padronização de 

instrumentos e indicadores de comparação interinstitucional, seu desempenho 

deve sempre ser analisado considerando seus projetos e características 

específicas e as possibilidades de incremento da qualidade a partir delas. Por 

isso, a avaliação institucional precisa estar em relação dialética constante com o 

planejamento institucional e vice-versa.  

e) Credibilidade: a avaliação institucional somente se converte em 

instrumento para o planejamento da melhoria da qualidade, se for desenvolvida 

com competência técnica, correção ética e fidedignidade dos dados e evidências 

utilizados. E isso somente se constrói se houver transparência nos 

procedimentos, critérios e resultados alcançados, conduzindo à participação 

voluntária. Sem credibilidade, a avaliação permanece como uma formalidade, 

incapaz de motivar as pessoas para seu exercício. 

f) Continuidade e regularidade: a avaliação institucional não se reduz ao 

simples levantamento de dados, sua análise e a produção de um relatório final. 

Ela é um processo permanente de conhecimento de si, a fim de alimentar o 

planejamento para a melhoria da qualidade. Esse processo requer continuidade 

e regularidade, para que possibilite a comparação de dimensões e indicadores 

em diferentes momentos e de maneira constante no âmbito da Instituição. 

g) Participação descentralizada: a avaliação institucional não terá 

legitimidade se não houver um envolvimento direto e coletivo de toda a 

comunidade acadêmica, em seus diferentes momentos. Essa participação 

coletiva só poderá ocorrer se o processo for descentralizado, facultando, 

inclusive, a tomada de decisões em diferentes níveis da hierarquia institucional, 

no encaminhamento de medidas decorrentes dos resultados parciais no 

processo avaliativo. 
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h) Disposição para a mudança: a necessária relação dialética entre 

avaliação e planejamento institucional requer uma atitude de abertura para a 

mudança, como condição para a inovação e a qualificação da vida universitária. 

Isso porque a avaliação não tem um sentido em si. Ela só faz sentido quando 

entendida como um instrumento permanente para re-alimentar o planejamento 

para a melhoria da qualidade. Seus resultados só alcançarão o potencial ótimo 

de inovação se houver entre a comunidade acadêmica o reconhecimento 

majoritário da precariedade e provisoriedade das práticas e entendimentos em 

vigor no interior da Instituição. 

As FIP Guanambi conta com equipe própria da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) para  o desenvolvimento da avaliação institucional. Todo material 

referente aos procedimentos da avaliação e os dados coletados será 

periodicamente discutidos com todos os atores envolvidos.   

9.1 AVALIAÇÃO EXTERNA 

A avaliação externa é constituída por instrumentos de responsabilidade 

do MEC, que são o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

avaliação a que os alunos do curso serão submetidos periodicamente (Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004), e a Avaliação das Condições de Ensino (ACE), 

que consta de instrumentos que fazem parte do Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (SINAES), realizada de acordo com a programação do 

Ministério da Educação. Esses instrumentos permitirão analisar a estrutura e 

instalações físicas do curso, avaliar a qualificação do corpo docente e 

acompanhar o desempenho do estudante frente aos parâmetros nacionais de 

qualidade, possibilitando o planejamento e a efetivação de ações, que reflitirão 

na melhor qualidade do egresso. 

9.2 AVALIAÇÃO INTERNA 

 

A avaliação interna será realizada com a participação de todas as 

instâncias e segmentos do curso: ensino, pesquisa, extensão e administração. 

O processo de avaliação interna do curso será de responsabilidade da 

CPA.  Cabe a ela avaliar e conduzir todas as atividades realizadas em seu 

âmbito, redigir o Relatório de Avaliação Interna e acompanhar a avaliação 

externa e institucional. Os pareceres e relatórios elaborados na avaliação interna 
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do curso deverão ser discutidos com toda a comunidade envolvida, mediante 

reuniões com o NDE. Espera-se que esses pareceres e a experiência de 

autoavaliação, proporcionada pela avaliação interna, permitam ao curso 

aperfeiçoar seu Projeto Pedagógico. Na perspectiva avaliadora, o parâmetro 

considerado é o próprio curso em sua evolução histórica, os objetivos que ele 

próprio traça e a realização desses objetivos em suas atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e administração, currículo, além de considerar os resultados 

das avaliações externa e institucional, estabelecendo sempre objetivos 

concretos para o curso. Uma das metas da avaliação interna é garantir que os 

objetivos traçados sejam alcançados de forma concreta, de modo que ela não 

seja apenas um instrumento que avalie o nível de satisfação do corpo docente e 

discente. 

Essa etapa também propõe uma reavaliação para a consolidação dos 

resultados da avaliação interna, institucional, externa e da discussão com a 

comunidade acadêmica, resultando na elaboração de um relatório final, que 

subsidiará a revisão do Projeto Pedagógico e Projeto de Desenvolvimento. 

A comissão responsável pela avaliação do curso deverá elaborar um 

relatório final integrando todos os resultados da avaliação interna, institucional e 

externa, indicando as deficiências acadêmicas ou de infraestrutura identificadas 

e propondo medidas de superação. Para fins de construção desse relatório geral, 

os resultados da avaliação interna, institucional e externa deverão ser discutidos 

com a comunidade acadêmica visando rever e/ou aperfeiçoar seu projeto 

pedagógico, suas metas e a elaboração de propostas para seu desenvolvimento. 

O objetivo é a melhoria da qualidade do projeto pedagógico e o 

desenvolvimento do curso. 

9.3 QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 

QUESTIONÁRIOS – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

AVALIAÇÃO DA INSTUIÇÃO PELOS DISCENTES 
 

ENSINO 
 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 
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Como você avalia a qualidade do plano de ensino apresentado 
pelo professor? 

          

Como você avalia as alternativas oferecidas pelo professor para 
superar as dificuldades de aprendizagem? 

          

Como você avalia seu professor em relação à empatia?           

Como você avalia seu professor em relação ao conteúdo?           

Como você avalia o comprometimento do professor com o curso 
que você realiza? 

          

Como você avalia seu professor em relação à didática?           

Como você avalia o trabalho do professor para a integração das 
disciplinas cursadas neste semestre? 

          

Como você avalia seu professor em relação à pontualidade?           

 
PESQUISA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Cooperação entre os docentes e os acadêmicos para o 
desenvolvimento da pesquisa nas FIPGUANAMBI? 

          

Como avalia a valorização da pesquisa e do pesquisador pelas 
FIPGUANAMBI 

          

Como você avalia as condições existentes para a pesquisa nas 
FIPGUANAMBI? 

          

Sua participação em grupos de pesquisa e estudo nas 
FIPGUANAMBI / Outras IES? 

          

Como você avalia sua participação em eventos científicos em 
geral, sua leitura e produção científica? 

          

Eventos científicos promovidos pelas FIPGUANAMBI?           

Como você avalia a política e os mecanismos para incentivo a 
pesquisa e grupos de estudos? 

          

Como você avalia a integração entre a pesquisa e o ensino nas 
FIPGUANAMBI? 

          

 
EXTENSÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia a divulgação das atividades e eventos de 
extensão nas FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia a valorização das atividades e eventos de 
extensão pelas FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia a quantidade e qualidade dos eventos de 
extensão promovidos pelas FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia a cooperação dos docentes para as 
atividades de extensão? 

     

Como você avalia sua participação em projetos coletivos e 
eventos de extensão em geral? 

     

Como você avalia a interação das atividades de extensão com 
o ensino promovido pelas FIPGUANAMBI? 
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Como você avalia a importância das atividades de extensão 
desenvolvidas pelas FIPGUANAMBI para a sociedade? 

     

 

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe ou 
tem dúvidas 

Conhecimento dos cargos e funções existentes nas 
FIPGUANAMBI 

     

Clareza sobre o funcionamento, as competências e 
responsabilidades de cada setor administrativo das 
FIPGUANAMBI 

     

Conhecimento das políticas das FIPGUANAMBI para o 
Ensino, Pesquisa e Extensão 

     

Participação da comunidade acadêmica no planejamento e 
tomada de decisões na FIPGUANAMBI 

     

COMUNICAÇÃO INTERNA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 

tem 
dúvidas 

Comunicados e informes sobre eventos internos e 
externos da FIPGUANAMBI 

     

Qualidade da informação prestada nos diversos setores 
da FIPGUANAMBI 

     

Formas de comunicação/informação visual no Campus 
(murais, cartazes, internet etc.) 

     

Encaminhamento de requerimentos , convocações, 
protocolos de documentos etc 

     

      

 
AMBIENTE INTERNO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Equipamentos e materiais disponíveis para as 
atividades de ensino e complementares (projetor, 
quadro,  laboratórios  etc) 

     

Como você avalia a qualidade e quantidade do acervo 
da biblioteca em seu curso? 

     

Condições do espaço físico onde desenvolve as 
atividades de formação (salas de aula, biblioteca, 
laboratórios) 

     

Condições de estrutura física do campus em geral 
(iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, limpeza, 
segurança, aparência estética) 

     

Como você avalia a localização e as condições de 
acesso ao campus das FIPGUANAMBI? 

     

 

 

AVALIAÇÃO DA INSTUIÇÃO PELOS DOCENTES 
PESQUISA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como avalia a valorização da pesquisa e do pesquisador 
pelas FIPGUANAMBI? 
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Como você avalia as condições existentes para a pesquisa 
nas FIPGUANAMBI? 

     

Eventos científicos promovidos pelas FIPGUANAMBI?      

Cooperação entre os docentes e os acadêmicos para o 
desenvolvimento da pesquisa nas FIPGUANAMBI? 

     

Sua participação em grupos de pesquisa e estudo nas 
FIPGUANAMBI / Outras IES? 

     

Como você avalia sua participação em eventos científicos 
em geral, sua leitura e produção científica? 

     

Como você avalia a política e os mecanismos para incentivo 
a pesquisa e grupos de estudos? 

     

Como você avalia a integração entre a pesquisa e o ensino 
nas FIPGUANAMBI? 

     

 
EXTENSÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia a valorização das atividades e eventos de 
extensão pelas FIPGUANAMBI? 

          

Como você avalia a interação das atividades de extensão 
com o ensino promovido pelas FIPGUANAMBI? 

          

Como você avalia a cooperação dos docentes para as 
atividades de extensão? 

          

Como você avalia sua participação em projetos coletivos e 
eventos de extensão em geral? 

          

Como você avalia a importância das atividades de extensão 
desenvolvidas pelas FIPGUANAMBI para a sociedade? 

          

Como você avalia a divulgação das atividades e eventos de 
extensão nas FIPGUANAMBI? 

          

Como você avalia a quantidade e qualidade dos eventos  de 
extensão promovidos pelas FIPGUANAMBI? 

          

 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Qualidade da informação prestada nos diversos 
setores das FIPGUANAMBI. 

     

Comunicados e informes sobre eventos internos e 
externos das FIPGUANAMBI. 

     

Como você avalia as alternativas de publicação da 
produção acadêmica disponíveis  nas 
FIPGUANAMBI? 

     

Formas de comunicação / informação visual no 
Campus (murais, cartazes, internet etc.) 

     

Encaminhamento de requerimentos, convocações, 
protocolos de documentos etc. 

     

 

 

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não 
sabe ou 
tem 
dúvidas 

Conhecimento dos cargos e funções  existentes nas 
FIPGUANAMBI 

     

Clareza sobre o funcionamento, as competências e 
responsabilidades de cada setor administrativo das FIPGUANAMBI 
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Conhecimento das políticas das FIPGUANAMBI para o Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

     

Participação da comunidade acadêmica no planejamento e tomada 
de decisões nas FIPGUANAMBI 

     

 
 

AMBIENTE INTERNO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de 
ensino e complementares (projetor, quadro, laboratórios, 
informática, internet, etc) 

     

Como você avalia a qualidade e quantidade do acervo da 
biblioteca em sua disciplina? 

     

Condições do espaço físico onde desenvolve as atividades de 
formação (salas de aula, biblioteca, laboratórios) 

     

Como você avalia a localização e as condições de acesso ao 
campus das FIPGUANAMBI? 

     

Condições de estrutura física do campus em geral (iluminação, 
ventilação, mobiliário, acústica, limpeza, segurança, aparência 
estética) 

     

 
 
 

AVALIAÇÃO DA INSTUIÇÃO PELOS EGRESSOS 
PESQUISA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe ou tem 
dúvidas 

Eventos científicos promovidos pelas FIPGUANAMBI?      

Como você avalia as condições para a pesquisa em seu 
curso nas FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia sua participação em eventos científicos 
em geral, sua leitura e produção científica? 

     

 
EXTENSÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe ou tem 
dúvidas 

Como você avalia sua participação em projetos 
coletivos e eventos de extensão em geral? 

          

Como você avalia a quantidade e qualidade dos 
eventos de extensão promovidos pelas 
FIPGUANAMBI? 

          

Como você avalia a divulgação das atividades e 
eventos de extensão nas FIPGUANAMBI? 

          

 
ENSINO 

 
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Durante seu curso de graduação como você avalia 
as alternativas oferecidas pelos professores para 
superar suas dificuldades de aprendizagem? 

     

Como você avalia seu grau de satisfação com o 
curso que concluiu nas FIPGUANAMBI? 
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Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia seus professores em relação a 
didática, conteúdo, pontualidade e empatia? 

     

Como você avalia a importância do Projeto 
Interdisciplinar para suas atividades profissionais 
hoje? 

     

Como você avalia a importância da integração das 
disciplinas de seu curso para sua atividade 
profissional? 

     

Como você avalia o tempo de estudo dedicado por 
você a sua graduação? 

     

As disciplinas cursadas nas FIPGUANAMBI 
proporcionaram sua inserção no mercado de 
trabalho em que nível? 

     

 
AMBIENTE INTERNO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Você avalia as condições do espaço físico onde 
desenvolve as atividades de formação (salas de aula, 
biblioteca, laboratórios) e as condições da estrutura 
física (iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, 
limpeza, segurança, aparência estética) como: 

     

Como você percebia a amizade e convivência social 
entre os alunos, professores e funcionário? 

     

Como você avalia a qualidade e quantidade do 
acervo da biblioteca em seu curso? 

     

Como você avalia sua satisfação em ter feito parte 
das FIPGUANAMBI? 

     

 
 
 
 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Encaminhamento de requerimentos , convocações, 
protocolos de documentos etc. 

     

As formas de comunicação/informação visual no Campus 
(murais, cartazes, internet etc.), os comunicados e 
informes sobre eventos e a qualidade da informação 
prestada pelos diversos setores das FIPGUANAMBI eram: 

     

Seu grau de conhecimento acerca dos seguintes 
documentos: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
Plano Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico 
de Curso (PPC), Regimento Interno, Instruções 
Normativas, manual do acadêmico etc. é: 

     

 
 

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe ou tem 
dúvidas 
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Conhecimento das políticas das 
FIPGUANAMBI para o Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

     

Imagens interna e externa das FIPGUANAMBI 
na sociedade regional e no meio universitário 

     

 

AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PELOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

PESQUISA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia a qualidade dos Eventos científicos 
promovidos pelas FIPGUANAMBI? 

     

Como avalia a valorização da pesquisa e do pesquisador pelas 
FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia as condições existentes para a pesquisa nas 
FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia a participação de funcionários das 
FIPGUANAMBI no desenvolvimento da pesquisa? 

     

 
 

EXTENSÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia sua participação em projetos coletivos e 
eventos de extensão em geral? 

     

Como você avalia a divulgação das atividades e eventos de 
extensão nas FIPGUANAMBI? 

     

Como você avalia a importância das atividades de extensão 
desenvolvidas pelas FIPGUANAMBI para a sociedade? 

     

Como você avalia a quantidade e qualidade dos eventos  de 
extensão promovidos pelas FIPGUANAMBI? 

     

 
 

 

ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Conhecimento dos cargos e funções  existentes nas 
FIPGUANAMBI. 

     

Clareza sobre o funcionamento, as competências e 
responsabilidades de cada setor administrativo das 
FIPGUANAMBI. 

     



154 

 

Conhecimento das políticas das FIPGUANAMBI para o 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

     

Participação da comunidade acadêmica no planejamento e 
tomada de decisões nas FIPGUANAMBI. 

     

 
 

 
COMUNICAÇÃO INTERNA 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe 
ou tem 
dúvidas 

Como você avalia os canais de expressão e reivindicação de 
melhorias nas FIPGUANAMBI. 

     

Comunicados e informes sobre eventos internos e externos 
das FIPGUANAMBI. 

     

Qualidade da informação prestada nos diversos setores das 
FIPGUANAMBI. 

     

Encaminhamento de requerimentos, convocações, protocolos 
de documentos etc. 

     

Formas de comunicação / informação visual no Campus 
(murais, cartazes, internet etc.). 

     

 
 
 

 
AMBIENTE INTERNO 

  
Totalmente 
Satisfatório 

Satisfatório Insatisfatório 
Totalmente 
Insatisfatório 

Não sabe ou 
tem dúvidas 

Como você avalia a localização e as condições de 
acesso ao campus das FIPGUANAMBI? 

     

Condições do espaço físico onde são desenvolvidas as 
atividades de formação (salas de aula, biblioteca, 
laboratórios) 

     

Condições de estrutura física do campus em geral 
(iluminação, ventilação, mobiliário, acústica, limpeza, 
segurança, aparência estética) 

     

Como você avalia a quantidade e qualidade dos 
equipamentos e materiais disponíveis para realização de 
suas atividades profissionais? 

     

 

Os questionários e o relatório final serão colocados no site da Instituição 

e disponibilizados no Sistema E-MEC, anualmente, nos termos da legislação 

educacional. 

10. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

Demonstrativo da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de 

expansão previstos no PDI: 

 Estratégias de gestão econômico-financeira. 

 Planos de investimentos. 

 Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos). 
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Os itens abaixo, em especial, a previsão orçamentária demonstrarão a 

sustentabilidade financeira tendo em vista os resultados do quinquênio. 

10.1 DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, 

INCLUINDO OS PROGRAMAS DE EXPANSÃO PREVISTOS NO PDI 

10.1.2 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Estratégias de gestão econômico-financeira 

A gestão econômica – financeira feita pela Direção Financeira da 

Mantida, após aprovação da Mantenedora, é baseada em orçamentos anuais, 

com correções semestrais.  

Além disto, anualmente, mesmo sendo uma sociedade limitada, o 

balanço é auditado por auditor independente. 

Cada Diretoria, Gerência, Setor ou Coordenação de curso elabora o 

orçamento anual de sua área prevendo gastos com pessoal, encargos 

trabalhistas, custos com capacitação docente e administrativo além dos 

investimentos específicos (móveis, equipamentos, materiais de laboratórios, de 

escritório, de consumo e de limpeza, livros etc.). 

Os dados são compilados pela Direção Financeira que acrescenta as 

previsões de receitas e demais despesas da Mantida, tais como, impostos, Fies 

/ Prouni, locações, despesas financeiras e investimentos como ampliação do 

espaço físico, aquisições e substituições de equipamentos / mobiliário, despesas 

com pessoas físicas e jurídicas, relações públicas, publicidade, viagens, 

segurança, etc. 

Em seguida, o orçamento é submetido à Direção da Mantenedora para 

análise e aprovação.  Aprovado, é entregue a cada Área para administrá-lo, sob 

a supervisão da Direção Financeira da Mantida. 

Plano de investimentos 

A Instituição recebeu em doação um terreno para criar e construir o 

Núcleo de Atenção à Saúde de Práticas Profissionalizantes – NASPP – 

construindo consultórios médicos para atender especialidades médicas, além 

das clínicas de Odontologia, Análises Clínica e Fisioterapia, conforme item 

investimentos na previsão orçamentária 2018 a 2022. 

Também serão investidos recursos para atualizar equipamentos de laboratórios.   
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10.1.3 PLANOS DE INVESTIMENTOS 

10.1.3.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                    

 

Toda previsão orçamentária para o curso de Medicina, por ter sido 

contemplado no Programa Mais Médicos, existe todo um plano financeiro, e 

cronograma de implantação no Plano de Negócio do curso conforme documento 

abaixo.  
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Demonstrativo de Resultado do 
Projeto Mais Médicos 

           

R$ / Valores Nominais Unidade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

            

Receita Operacional Bruta  R$                 
4.744.080,00  

           
9.488.160,00  

          
14.232.240,00  

          
18.976.320,00  

          
23.720.400,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

Serviços Educacionais  R$                 
4.744.080,00  

           
9.488.160,00  

          
14.232.240,00  

          
18.976.320,00  

          
23.720.400,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

Venda de Serviços ao SUS  R$                                 
-    

                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-    

Receitas de Aluguel  R$                                 
-    

                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-    

Receita de venda de material 
didático 

 R$                                 
-    

                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-    

   Outras Receitas Operacionais  R$                                 
-    

                           -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-    

(-) Deduções  R$  -    568.189,84  -  1.136.379,67  -  1.704.569,51  -  2.272.759,34  -   2.840.949,18  -  3.409.139,02  -3.409.139,02  -  3.409.139,02  -   3.409.139,02  -   
3.409.139,02  

(=) Receita Operacional Líquida  R$                 
4.175.890,16  

           
8.351.780,33  

          
12.527.670,49  

          
16.703.560,66  

          
20.879.450,82  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

(-) Custos e Despesas 
Operacionais 

 R$  - 3.287.292,44  -  5.746.130,42  -  8.517.850,00  -  10.675.758,51  - 13.670.576,61  -  17.526.263,29  - 17.536.892,66  -  17.548.584,96  -   17.561.446,49  - 
17.575.594,18  

Custos e Despesas Fixas  R$  -              
2.975.275,64  

-  5.122.096,82  -   7.581.799,60  -   9.427.691,31  - 12.110.492,61  -  15.654.162,49  - 15.664.791,86  - 15.676.484,16  -   15.689.345,69  -  
15.703.493,38  

Salários e Encargos Sociais  R$  -  
1.377.946,80  

- 2.551.985,78  - 4.006.907,05  - 4.775.291,23  - 6.000.447,09  - 7.128.164,02  - 7.128.164,02  - 7.128.164,02  - 7.128.164,02  - 7.128.164,02  

Treinamento & desenvolvimento 
de pessoal 

 R$  -  47.440,80  -  94.881,60  -    142.322,40  -    189.763,20  -    237.204,00  -    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  

Aluguel e utilidades  R$  -   378.422,48  -  521.296,97  -    664.171,45  -    807.045,94  -    949.920,42  - 1.092.794,91  - 1.092.794,91  - 1.092.794,91  - 1.092.794,91  - 1.092.794,91  

Biblioteca  R$  -   66.000,00  -   72.600,00  -     79.860,00  -     87.846,00  -     96.630,60  -    106.293,66  -    116.923,03  -    128.615,33  -    141.476,86  -    155.624,55  

Laboratórios de ensino e 
pesquisa 

 R$  -   36.000,00  - 132.000,00  -    204.000,00  -    348.000,00  -    816.000,00  - 1.356.000,00  - 1.356.000,00  - 1.356.000,00  - 1.356.000,00  - 1.356.000,00  

Materiais de 
escritorio/Informática/Impressos 

 R$  -   110.820,00  - 221.640,00  -    332.460,00  -    443.280,00  -    554.100,00  -    664.920,00  -    664.920,00  -    664.920,00  -    664.920,00  -    664.920,00  

Manutenção e Conservação  R$  -  103.099,28  - 206.198,55  -    309.297,83  -    412.397,10  -    515.496,38  -    618.595,66  -    618.595,66  -    618.595,66  -    618.595,66  -    618.595,66  

Despesas com veículos  R$  -  3.028,97  - 6.057,94  -       9.086,91  -     12.115,88  -     15.144,85  -     18.173,82  -     18.173,82  -     18.173,82  -     18.173,82  -     18.173,82  

Despesas de seguros  R$  -   2.716,00  -  2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  

Despesas com software  R$  - 39.000,00  -  39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  

Serviços Contratados  R$  - 296.900,72  - 593.801,45  -    890.702,17  - 1.187.602,90  - 1.484.503,62  - 1.781.404,34  - 1.781.404,34  - 1.781.404,34  - 1.781.404,34  - 1.781.404,34  

Despesas Comerciais  R$  - 213.483,60  - 213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  

Eventos institucionais  R$  -  23.720,40  - 23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  

Outros Custos Fixos  R$  - 276.696,58  - 442.714,53  -    664.071,80  -    885.429,06  - 1.162.125,64  - 2.324.251,28  - 2.324.251,28  - 2.324.251,28  - 2.324.251,28  - 2.324.251,28  

Custos e Despesas Variáveis  R$  -  312.016,80  - 624.033,60  -  936.050,40  -  1.248.067,20  -   1.560.084,00  -   1.872.100,80  -   1.872.100,80  -   1.872.100,80  -   1.872.100,80  -  
1.872.100,80  

Material didático  R$  -   15.840,00  -   31.680,00  -     47.520,00  -     63.360,00  -     79.200,00  -     95.040,00  -     95.040,00  -     95.040,00  -     95.040,00  -     95.040,00  

Remuneração Variável de 
Pessoal 

 R$                        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    

Custo de Materiais e Reagentes 
de Laboratório 

 R$  -  144.000,00  -  288.000,00  -    432.000,00  -    576.000,00  -    720.000,00  -    864.000,00  -    864.000,00  -    864.000,00  -    864.000,00  -    864.000,00  

Custo de Materiais e 
Medicamentos Médicos 

 R$  -   97.212,00  - 194.424,00  -    291.636,00  -    388.848,00  -    486.060,00  -    583.272,00  -    583.272,00  -    583.272,00  -    583.272,00  -    583.272,00  

Despesas de Cobrança  R$  -   7.524,00  -  15.048,00  -     22.572,00  -     30.096,00  -     37.620,00  -     45.144,00  -     45.144,00  -     45.144,00  -     45.144,00  -     45.144,00  

Outros Custos Variáveis  R$  -  47.440,80  - 94.881,60  -    142.322,40  -    189.763,20  -    237.204,00  -    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  

(=) EBITDA (Resultado antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) 

            
888.597,73  

           
2.605.649,91  

           
4.009.820,49  

           
6.027.802,15  

           
7.208.874,21  

           
7.529.077,69  

           
7.518.448,33  

           
7.506.756,02  

      7.493.894,49             
7.479.746,81  
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Demonstrativo de Resultado                       

R$ / Valores Nominais Unidade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

                        

Receita Operacional Bruta  R$  
           
4.744.080,00  

           
9.488.160,00  

          
14.232.240,00  

          
18.976.320,00  

          
23.720.400,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

Serviços Educacionais  R$  
           
4.744.080,00  

           
9.488.160,00  

          
14.232.240,00  

          
18.976.320,00  

          
23.720.400,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

          
28.464.480,00  

Venda de Serviços ao SUS  R$  
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -    
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -                               -    
                           
-    

Receitas de Aluguel  R$  
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -    
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -                               -    
                           
-    

Receita de venda de material 
didático 

 R$  
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -    
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -                               -    
                           
-    

   Outras Receitas Operacionais 
 R$  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -    
                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           -                               -    
                           
-    

(-) Deduções  R$  
-             
568.189,84  

-          
1.136.379,67  

-          
1.704.569,51  

-          
2.272.759,34  

-          
2.840.949,18  

-          
3.409.139,02  

-          
3.409.139,02  

-          
3.409.139,02  

-          
3.409.139,02  

-          
3.409.139,02  

(=) Receita Operacional Líquida  R$  
           
4.175.890,16  

           
8.351.780,33  

          
12.527.670,49  

          
16.703.560,66  

          
20.879.450,82  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

          
25.055.340,98  

(-) Custos e Despesas 
Operacionais 

 R$  -   
3.287.292,44  -   5.746.130,42  

-    
8.517.850,00  -   10.675.758,51  

-    
13.670.576,61  - 17.526.263,29  

-    
17.536.892,66  -  17.548.584,96  -   17.561.446,49  -17.575.594,18  

Custos e Despesas Fixas  R$  
-  

2.975.275,64  
-    

5.122.096,82  
-    

7.581.799,60  
-    9.427.691,31  

-    
12.110.492,61  

-  
15.654.162,49  

-   
15.664.791,86  

-  15.676.484,16  - 15.689.345,69  - 15.703.493,38  

Salários e Encargos 
Sociais 

 R$  
- 

1.377.946,80  
- 

.551.985,78  
- 

4.006.907,05  
- 4.775.291,23  - 6.000.447,09  - 7.128.164,02  

- 
7.128.164,02  

- 7.128.164,02  - 7.128.164,02  - 7.128.164,02  

Treinamento & 
desenvolvimento de pessoal 

 R$  
-     

47.440,80  
-     

94.881,60  
-    

142.322,40  
-    189.763,20  - 237.204,00  -    284.644,80  

-    
284.644,80  

-    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  

Aluguel e utilidades  R$  
-    

378.422,48  
-   

521.296,97  
-    

664.171,45  
-    807.045,94  -    949.920,42  - 1.092.794,91  

- 
1.092.794,91  

- 1.092.794,91  - 1.092.794,91  - 1.092.794,91  

Biblioteca  R$  
-     

66.000,00  
-     72.600,00  

-     
79.860,00  

-     87.846,00  -     96.630,60  -    106.293,66  
-    

116.923,03  
-    128.615,33  -    141.476,86  -    155.624,55  

Laboratórios de ensino e 
pesquisa 

 R$  
-    

36.000,00  
-   132.000,00  

-    
204.000,00  

-    348.000,00  -    816.000,00  - 1.356.000,00  
- 

1.356.000,00  
- 1.356.000,00  - 1.356.000,00  - 1.356.000,00  

Materiais de 
escritorio/Informática/Impressos 

 R$  
-   

110.820,00  
-   221.640,00  

-    
332.460,00  

-    443.280,00  -    554.100,00  -    664.920,00  
-    

664.920,00  
-    664.920,00  -    664.920,00  -    664.920,00  

Manutenção e 
Conservação 

 R$  
-  

103.099,28  
-   206.198,55  

-    
309.297,83  

-    412.397,10  -    515.496,38  -    618.595,66  
-    

618.595,66  
-    618.595,66  -    618.595,66  -    618.595,66  

Despesas com veículos  R$  
-      

3.028,97  
-       6.057,94  

-       
9.086,91  

-     12.115,88  -     15.144,85  -     18.173,82  -     18.173,82  -     18.173,82  -     18.173,82  -     18.173,82  

Despesas de seguros  R$  
-       

2.716,00  
-       2.716,00  

-       
2.716,00  

-       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  -       2.716,00  

Despesas com software  R$  
-     

39.000,00  
-     39.000,00  

-     
39.000,00  

-     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  -     39.000,00  

Serviços Contratados  R$  
-    

296.900,72  
-   593.801,45  

-    
890.702,17  

- 1.187.602,90  - 1.484.503,62  - 1.781.404,34  
- 

1.781.404,34  
- 1.781.404,34  - 1.781.404,34  - 1.781.404,34  

Despesas Comerciais  R$  
-    

213.483,60  
-    13.483,60  

-    
213.483,60  

-    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  
-    

213.483,60  
-    213.483,60  -    213.483,60  -    213.483,60  

Eventos institucionais  R$  
-     

23.720,40  
-     23.720,40  

-     
23.720,40  

-     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  -     23.720,40  

Outros Custos Fixos  R$  
-   

276.696,58  
-    42.714,53  

-    
664.071,80  

-    885.429,06  - 1.162.125,64  - 2.324.251,28  
- 

2.324.251,28  
- 2.324.251,28  - 2.324.251,28  - 2.324.251,28  

Custos e Despesas Variáveis  R$  - 312.016,80  -   624.033,60  - 936.050,40  -   1.248.067,20  
-          

1.560.084,00  
-   1.872.100,80  

-  
1.872.100,80  

-  1.872.100,80  -   1.872.100,80  
-          

1.872.100,80  

Material didático  R$  
-     

15.840,00  
-     31.680,00  -     47.520,00  -     63.360,00  -     79.200,00  -     95.040,00  -     95.040,00  -     95.040,00  -     95.040,00  -     95.040,00  

Remuneração Variável de 
Pessoal 

 R$  
                  

-    
                  -    

                  
-    

                  -    
                  

-    
                  -                      -                      -                      -                      -    

Custo de Materiais e 
Reagentes de Laboratório 

 R$  
-  

144.000,00  
-   288.000,00  -    432.000,00  -    576.000,00  -    720.000,00  -    864.000,00  

-    
864.000,00  

-    864.000,00  -    864.000,00  -    864.000,00  

Custo de Materiais e 
Medicamentos Médicos 

 R$  
-     

97.212,00  
-   194.424,00  -    291.636,00  -    388.848,00  -    486.060,00  -    583.272,00  

-    
583.272,00  

-    583.272,00  -    583.272,00  -    583.272,00  

Despesas de Cobrança  R$  -  7.524,00  -     15.048,00  -     22.572,00  -     30.096,00  -     37.620,00  -     45.144,00  -     45.144,00  -     45.144,00  -     45.144,00  -     45.144,00  

Outros Custos Variáveis  R$  
-     

47.440,80  
-     94.881,60  -    142.322,40  -    189.763,20  -    237.204,00  -    284.644,80  

-    
284.644,80  

-    284.644,80  -    284.644,80  -    284.644,80  

(=) EBITDA (Resultado antes de 
juros, impostos, depreciação e 
amortização) 

  
              
888.597,73  

           
2.605.649,91  

           
4.009.820,49  

           
6.027.802,15  

           
7.208.874,21  

           
7.529.077,69  

           
7.518.448,33  

           
7.506.756,02  

           
7.493.894,49  

           
7.479.746,81  
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10.1.3.2 PLANOS DE INVESTIMENTOS PARA NOVOS CURSOS DA ÁREA 

DE SAÚDE 

Para os novos cursos a serem implantados: Odontologia, Farmácia, Biomedicina 

e Fisioterapia as planilhas anexas contém toda a previsão orçamentária para os 

próximos cinco anos. 

 

Previsão de Gastos com Professores 

 
 

 
 

 

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

Medicina 0 0 0,00 1 100 196.068,60 196.068,60 98.034,30 294.102,90

Fisioterapia 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Farmácia 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Biomedicina 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Odontologia 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0 0 0,00 1 100 196.068,60 196.068,60 98.034,30 294.102,90

Cursos
Encargos AnoTotal Ano

1º SEM

2018

Total Geral Ano

2º SEM

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

Medicina 2 300 588.205,80 2 300 588.205,80 1.176.411,60 588.205,80 1.764.617,40

Fisioterapia 0 0 0,00 1 25 49.017,15 49.017,15 24.508,58 73.525,73

Farmácia 0 0 0,00 1 25 49.017,15 49.017,15 24.508,58 73.525,73

Biomedicina 0 0 0,00 1 25 49.017,15 49.017,15 24.508,58 73.525,73

Odontologia 0 0 0,00 1 30 53.298,00 53.298,00 26.649,00 79.947,00

Total 2 300 588.205,80 6 405 788.555,25 1.376.761,05 688.380,53 2.065.141,58

Cursos
Total Ano

2019

2º SEM1º SEM

Encargos Total Geral Ano
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nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

Medicina 3 450 970.590,60 3 450 970.590,60 1.941.181,20 970.590,60 2.911.771,80

Fisioterapia 2 50 107.843,40 3 75 161.765,10 269.608,50 134.804,25 404.412,75

Farmácia 2 50 107.843,40 3 75 161.765,10 269.608,50 134.804,25 404.412,75

Biomedicina 2 50 107.843,40 3 75 161.765,10 269.608,50 134.804,25 404.412,75

Odontologia 2 60 129.412,08 3 90 194.118,12 323.530,20 161.765,10 485.295,30

Total 11 660 1.423.532,88 15 765 1.650.004,02 3.073.536,90 1.536.768,45 4.610.305,35

2020

2º SEM
Cursos

1º SEM

Total Ano Total Geral AnoEncargos

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

Medicina 4 600 1.423.623,60 4 600 1.176.411,60 2.600.035,20 1.300.017,60 3.900.052,80

Fisioterapia 4 100 196.068,60 5 125 245.085,75 441.154,35 220.577,18 661.731,53

Farmácia 4 100 196.068,60 5 125 245.085,75 441.154,35 220.577,18 661.731,53

Biomedicina 4 100 196.068,60 5 125 245.085,75 441.154,35 220.577,18 661.731,53

Odontologia 4 120 213.192,00 5 150 266.490,00 479.682,00 239.841,00 719.523,00

Total 20 1020 2.225.021,40 24 1125 2.178.158,85 4.403.180,25 2.201.590,13 6.604.770,38

1º SEM 2º SEM

2021

Cursos
Total Ano Encargos Total Geral Ano



161 

 

 
 

Previsão de Receita 

 

 
 

 
 

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

nº de 

turmas

carga 

horária 

semanal

Valor 

Semestral

Medicina 5 750 1.957.567,50 5 750 1.470.514,50 3.428.082,00 1.714.041,00 5.142.123,00

Fisioterapia 6 150 294.102,90 7 175 343.120,05 637.222,95 318.611,48 955.834,43

Farmácia 6 150 294.102,90 7 175 343.120,05 637.222,95 318.611,48 955.834,43

Biomedicina 6 150 294.102,90 7 175 343.120,05 637.222,95 318.611,48 955.834,43

Odontologia 6 190 337.554,00 7 220 390.852,00 728.406,00 364.203,00 1.092.609,00

Total 29 1390 3.177.430,20 33 1495 2.890.726,65 6.068.156,85 3.034.078,43 9.102.235,28

2022

Cursos
Total Ano

1º SEM 2º SEM

Encargos Total Geral Ano

Valor da 

Mensalidade

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

Medicina 6.903 0 0,00 0,00 0,00 60 414.180,00 41.418,00 2.236.572,00 2.236.572,00

Fisioterapia 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Farmácia 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Biomedicina 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Odontologia 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 60 414.180,00 28.992,60 2.311.124,40 2.236.572,00

2º SEM1º SEM

2018

Cursos
Total Anual

Valor da 

Mensalidade

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

Medicina 7.248 120 869.760,00 86.976,00 4.696.704,00 120 869.760,00 86.976,00 4.696.704,00 9.393.408,00

Fisioterapia 1.196 0 0,00 0,00 0,00 50 59.800,00 5.980,00 322.920,00 322.920,00

Farmácia 1.414 0 0,00 0,00 0,00 50 70.700,00 7.070,00 381.780,00 381.780,00

Biomedicina 1.198 0 0,00 0,00 0,00 50 59.900,00 5.990,00 323.460,00 323.460,00

Odontologia 2.150 0 0,00 0,00 0,00 50 107.500,00 10.750,00 580.500,00 580.500,00

Total 120 869.760,00 86.976,00 4.696.704,00 320 1.167.660,00 116.766,00 6.305.364,00 11.002.068,00

1º SEM 2º SEM

2019

Total Anual
Cursos
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Valor da 

Mensalidade

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

Medicina 7.972 180 1.434.960,00 143.496,00 7.748.784,00 180 1.434.960,00 143.496,00 7.748.784,00 15.497.568,00

Fisioterapia 1.316 100 131.560,00 13.156,00 710.424,00 150 197.340,00 19.734,00 1.065.636,00 1.776.060,00

Farmácia 1.555 100 155.500,00 15.550,00 839.700,00 150 233.250,00 23.325,00 1.259.550,00 2.099.250,00

Biomedicina 1.317 100 131.700,00 13.170,00 711.180,00 150 197.550,00 19.755,00 1.066.770,00 1.777.950,00

Odontologia 2.365 100 236.500,00 23.650,00 1.277.100,00 150 354.750,00 35.475,00 1.915.650,00 3.192.750,00

Total 0 580 2.090.220,00 209.022,00 11.287.188,00 780 2.417.850,00 241.785,00 13.056.390,00 24.343.578,00

2º SEM1º SEM

2020

Total Anual
Cursos

Valor da 

Mensalida

de

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

Medicina 8.769 240 2.104.560,00 210.456,00 11.364.624,00 240 2.104.560,00 210.456,00 11.364.624,00 22.729.248,00

Fisioterapia 1.448 200 289.520,00 28.952,00 1.563.408,00 250 361.900,00 36.190,00 1.954.260,00 3.517.668,00

Farmácia 1.710 200 342.000,00 34.200,00 1.846.800,00 250 427.500,00 42.750,00 2.308.500,00 4.155.300,00

Biomedicina 1.449 200 289.740,00 28.974,00 1.564.596,00 250 362.175,00 36.217,50 1.955.745,00 3.520.341,00

Odontologia 2.601 200 520.200,00 52.020,00 2.809.080,00 250 650.250,00 65.025,00 3.511.350,00 6.320.430,00

Total 0 1040 3.546.020,00 354.602,00 19.148.508,00 1240 3.906.385,00 390.638,50 21.094.479,00 40.242.987,00

Cursos

2021

1º SEM 2º SEM

Total Anual

Valor da 

Mensalida

de

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

nº de 

alunos

Receita 

Mensal

Descontos 

Convênios 

Mensal

Receita 

Líquida 

Semestral

Medicina 9.645 300 2.893.500,00 289.350,00 15.624.900,00 300 2.893.500,00 289.350,00 15.624.900,00 31.249.800,00

Fisioterapia 1.592 300 477.600,00 47.760,00 2.579.040,00 350 557.200,00 55.720,00 3.008.880,00 5.587.920,00

Farmácia 1.881 300 564.300,00 56.430,00 3.047.220,00 350 658.350,00 65.835,00 3.555.090,00 6.602.310,00

Biomedicina 1.593 300 477.900,00 47.790,00 2.580.660,00 350 557.550,00 55.755,00 3.010.770,00 5.591.430,00

Odontologia 2.861 300 858.300,00 85.830,00 4.634.820,00 350 1.001.350,00 100.135,00 5.407.290,00 10.042.110,00

Total 0 1500 5.271.600,00 527.160,00 28.466.640,00 1700 5.667.950,00 396.756,50 30.606.930,00 59.073.570,00

Cursos

2022

1º SEM 2º SEM

Total Anual
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CONTAS  / MÊS 2018 2019 2020 2021 2022

RECEITA OPERACIONAL 2.019.624,52 9.934.867,40 21.982.250,93 36.339.417,26 53.343.433,71

PRESTAÇAO DE SERVIÇO

            MENSALIDADES 2.236.572,00 11.002.068,00 24.343.578,00 40.242.987,00 59.073.570,00

      (-) PROUNI 216.947,48 1.067.200,60 2.361.327,07 3.903.569,74 5.730.136,29

IMPOSTOS 25.043,34 123.192,36 272.579,91 450.608,77 661.458,58

            I.S.S 25.043,34 123.192,36 272.579,91 450.608,77 661.458,58

RECEITA LÍQUIDA 1.994.581,17 9.811.675,05 21.709.671,02 35.888.808,49 52.681.975,13

CUSTO DIRETO - SERVIÇOS PRESTADOS PROFESSORES

        PESSOAL 294.102,90 2.065.141,58 4.610.305,35 6.604.770,38 9.102.235,28

                 SALÁRIOS 196.068,60 1.376.761,05 3.073.536,90 4.403.180,25 6.068.156,85

                 ENCARGOS 98.034,30 688.380,53 1.536.768,45 2.201.590,13 3.034.078,43

CUSTO INDIRETO - SERVIÇOS PRESTADOS - ADM

        PESSOAL 726.000,00 1.032.570,79 1.383.091,61 1.651.192,59 1.820.447,06

                 SALÁRIOS 480.000,00 688.380,53 922.061,07 1.100.795,06 1.213.631,37

                 ENCARGOS 246.000,00 344.190,26 461.030,54 550.397,53 606.815,69

ADMINISTRATIVAS 1.695.091,08 2.012.262,85 2.528.620,27 3.153.740,92 3.930.136,21

                 ALUGUEL 72.801,00 80.081,10 88.089,21 96.898,13 106.587,94

                 ENERGIA ELETRICA 74.727,71 82.200,48 90.420,53 99.462,58 109.408,84

                 ÁGUA 84.269,00 92.695,90 101.965,49 112.162,04 123.378,24

                 TELEFONE, TELEX E FAX 5.900,00 6.490,00 7.139,00 7.852,90 8.638,19

                 CORREIO E MALOTE 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05

                 SEGUROS 4.325,00 4.757,50 5.233,25 5.756,58 6.332,23

                 DESPESAS DE VIAGENS 60.156,09 66.171,70 72.788,87 80.067,76 88.074,53

                 COPA, COZINHA E REFEITORIO 56.640,00 62.304,00 68.534,40 75.387,84 82.926,62

                 CAPACITAÇÃO DE DOCENTE 100.000,00 120.000,00 140.000,00 154.000,00 169.400,00

                 CAPACITAÇÃO DE AUXILIARES 2.990,00 3.289,00 3.617,90 3.979,69 4.377,66

                 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 184.919,00 198.697,35 439.645,02 726.788,35 1.066.868,67

                 COMEMORAÇÕES, EVENTOS E PRESENTES 250,00 275,00 302,50 332,75 366,03

                 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA 143.422,00 215.133,00 322.699,50 484.049,25 726.073,88

                 SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA 8.282,00 9.110,20 10.021,22 11.023,34 12.125,68

                 RELAÇÕES PUBLICAS 163.109,00 179.419,90 197.361,89 217.098,08 238.807,89

                 MANUTENÇÃO E REPAROS 175.961,00 193.557,10 212.912,81 234.204,09 257.624,50

                 OUTRAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 11.586,00 12.744,60 14.019,06 15.420,97 16.963,06

                 JORNAIS LIVROS E REVISTAS 1.370,00 1.507,00 1.657,70 1.823,47 2.005,82

                 BENS DE NATRUREZA PERMANTE 4.396,40 4.836,04 5.319,64 5.851,61 6.436,77

                 FRETE 13.826,67 15.209,34 16.730,27 18.403,30 20.243,63

                 CONDUÇÃO 5.725,00 6.297,50 6.927,25 7.619,98 8.381,97

                 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 414.147,00 455.561,70 501.117,87 551.229,66 606.352,62

                 UNIFORMES 7.440,00 8.184,00 9.002,40 9.902,64 10.892,90

                 MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO 42.305,00 46.535,50 51.189,05 56.307,96 61.938,75

                 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GRAFICO 19.783,00 21.761,30 23.937,43 26.331,17 28.964,29

                 MATERIAL DE LIMPEZA 17.695,00 19.464,50 21.410,95 23.552,05 25.907,25

                 IPTU 2.714,00 2.985,40 3.283,94 3.612,33 3.973,57

                 DEPRECIAÇÃO 13.629,62 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00

                 BOLSA DE ESTUDO - MONITORIA 2.221,59 2.443,75 2.688,12 2.956,93 3.252,63

RESULTADO OPERACIONAL INTERNO -720.612,80 4.701.699,83 13.187.653,80 24.479.104,59 37.829.156,59

INVESTIMENTOS 3.121.509,82 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

              GERAL 3.121.509,82 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

FINANCEIRAS 270.399,00 297.438,90 327.182,79 359.901,07 395.891,18

              DESPESAS FINANCEIRAS 533.399,00 586.738,90 645.412,79 709.954,07 780.949,48

              OUTRAS RECEITA FINANCEIRAS -263.000,00 -289.300,00 -318.230,00 -350.053,00 -385.058,30

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ -4.112.521,62 404.260,93 8.860.471,01 20.119.203,53 33.433.265,42

Previsão de Orçamentária 2018 a 2022 
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11 PLANO DE CONTRAPARTIDA À ESTRUTURA DE SERVIÇOS, AÇÕES E 

PROGRAMAS DE SAUDE DO SUS DENTRO DO PROGRAMA MAIS 

MÉDICOS 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS), pelas particularidades de sua 

construção e pela relevância de suas ações deve ser considerado um patrimônio 

da população brasileiro. Os avanços alcançados no âmbito do reconhecimento 

da cidadania são notórios e as melhorias nos indicadores de saúde da população 

são evidentes. Todavia, ainda não logramos um sistema ‘pronto e acabado’. 

Ainda há muito a ser realizado e esse papel cabe a todos os atores sociais e 

instituições comprometidas com um melhor futuro para o País, particularmente 

em relação à assistência à saúde.  

É nesse contexto que se apresenta o presente Plano de Contrapartida 

ao Sistema Único de Saúde, pois a instituição formadora de recursos humanos 

se reconhece também como parceira do processo de construção de um SUS 

melhor a cada dia. Esse Plano contempla a contrapartida à estrutura de serviços, 

ações e programas de saúde desenvolvidos pelo SUS e está em consonância 

com a Portaria nº 16, de 25 de agosto de 2014 e com as necessidades apontadas 

pelos gestores de saúde e pelo Plano Municipal de Saúde. 

Para os próximos seis anos, a partir da implantação do curso de 

medicina, a Mantenedora se compromete a desenvolver investimentos da ordem 

de 5,5% do faturamento bruto anual nos valores em reais constantes da Tabela 

abaixo: 

 

 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 

Investimento na 

Rede SUS 

262.884,60  
 

525.769,20  
 

788.653,80  
 

1.051.538,40  
 

1.314.423,00  
 

1.577.307,60  
 

 

(*) Valores em Reais conforme item: Investimento na Rede SUS da 
Planilha de Despesas Pré-operacionais e Investimentos do Plano de 
Negócios da Proposta. 

 

As seguintes modalidades de contrapartida serão ofertadas pela mantenedora à 

Rede Municipal de Atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS: 
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I – Reforma e ampliação da estrutura dos serviços de saúde: 

 

Trata-se de item frequentemente apontado nas necessidades estruturais 

dos sistemas de saúde local, especialmente no âmbito da Atenção Primária. 

Nesse sentido, a instituição se compromete a conduzir uma análise criteriosa 

das Unidades Básicas de Saúde. Muitas vezes essas unidades são frutos de 

arranjos locais, como construções residenciais adaptadas. Esse tipo de 

construção, ainda que atenda parcialmente às necessidades da população, gera 

desconforto aos profissionais de saúde, que acabam conduzindo suas atividades 

de forma improvisada sem oferta de conforto e acolhimento ao paciente.  

Nesse sentido a instituição elaborará as reformas a partir das 

necessidades identificadas e discutidas com os profissionais atuantes e 

estabelecendo ainda o potencial de crescimento de cada unidade, seja no 

sentido de acolhimento de novas equipes de saúde ou de novos atores, como 

os estudantes de medicina e de outras áreas da saúde.  

 

II - Aquisição de equipamentos para a rede de atenção à saúde: 

 

O sucateamento de equipamentos utilizados nos serviços de saúde 

também é uma realidade para a região. Sem prejuízo de uma relação 

humanizada e acolhedora, equipamentos modernos e operantes representam 

uma necessidade premente e um item frequentemente apontado pelos usuários 

e servidores da saúde.  

 

Destaca-se a compra e doação dos itens seguintes: 

 

A) Aparelhos de eletrocardiografia: 

Considerando a elevada prevalência de doenças cardiovasculares, esses 

aparelhos podem ser instalados em algumas Unidades Básicas de Saúde, que 

seriam referência para atenção ao paciente que necessita da avaliação 

eletrocardiográfica.  

B) Aparelho de ultrassonografia: 

Item necessário à prospecção diagnóstica de ampla utilização na área médica, 

o ultrassom terá grande utilidade para o município, reduzindo a demanda 
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reprimida de exames dessa natureza, especialmente para o acompanhamento 

da atenção pré-natal, como apontado pelo relatório do Plano Municipal de 

Saúde; 

C) Um veículo utilitário: 

Item necessário para apoiar as ações das equipes da e Vigilância Sanitária, 

Vigilância Epidemiológica, Combate à Leishmaniose Visceral, Tuberculose e 

também pode ser um apoio importante para as equipes da Estratégia Saúde da 

Família; 

D) Equipamentos de informática: 

A complexidade dos dados dos serviços de saúde não permite mais que os 

mesmos prescindam da utilização de microcomputadores para auxiliarem na 

condução adequada da atenção ao usuário. Compreendendo essa necessidade, 

a instituição conduzirá um levantamento das condições dos equipamentos, com 

priorização para as Unidades Básicas de Saúde, disponibilizando novos e 

modernos equipamentos de informática, de modo a apoiar a consolidação de 

dados a integração da rede SUS-AB e implantação do Prontuário Eletrônico do 

Paciente. 

 

 

III - Formação para os profissionais da rede de atenção à saúde: 

 

O investimento na capacitação profissional e na educação permanente 

dos profissionais do Sistema Único de Saúde tem sido apontado como 

necessidade constante nos Planos Municipais de Saúde. A partir da implantação 

do curso médico essa necessidade tende a se notabilizar, se não houver um 

investimento robusto para a formação desses profissionais. A capacitação 

profissional inclusiva e que crie oportunidades para os profissionais de saúde se 

habilitarem como preceptores da rede SUS, especialmente nas Unidades 

Básicas de Saúde será um compromisso da instituição mantenedora.  

Será compromisso da instituição a preparação para que os profissionais 

atuantes nas unidades da Estratégia de Saúde da Família interessados sejam 

habilitados como especialistas em Saúde da Família ou em Saúde Coletiva. 

Também deverão receber formação específica para formação de preceptores 

atuantes nos serviços do SUS.  
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Nesse item também podem ser inserido o custeio de bolsas de 

Residência Médica, cujo Plano de Implantação também está contemplado neste 

documento.  

 

12 PLANO DE OFERTA DE BOLSAS 

 

REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O 
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CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

 

ART. 1˚. A SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA, 

mantenedora das FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO - FIP terá, como 

atividade social, um Programa de Bolsas de Estudo na unidade Guanambi-BA e 

tem como objetivo conceder Bolsas de Estudo a alunos da Educação Superior 

de s e u s  cursos de Graduação, na modalidade presencial, com comprovada 

dificuldade financeira, ajudando-os a custear seus estudos. 

 

§1˚. Os critérios e condições necessários para a inscrição do candidato em cada 

modalidade de Bolsa ofertada pela FIP são os constantes nesse Regulamento e 

no Edital específico de divulgação do Processo Seletivo de Bolsa. 

 

§2˚. O montante de recursos destinado ao Programa de Bolsas de Estudo será 

de até 5% (cinco por cento) da quantidade de alunos pagantes, deduzidas as 

bolsas a serem concedidas em razão de convenção ou acordos coletivos, sendo 

certo que as bolsas do PROUNI não terão interferência no levantamento do 

quantitativo a ser oferecido. 

 

§3˚. A atribuição de bolsas é de iniciativa e julgamento exclusivo da FIP, 

salvo condições de obrigatoriedade legal e o seu percentual e quantitativo 

poderá ser alterado em cada período, como forma de preservar o equilíbrio 

econômico-financeiro da instituição de ensino. 

CAPÍTULO DA BOLSA SOCIAL 

 

ART. 2˚. As bolsas concedidas denominadas “Bolsa Social” seguem as 

disposições previstas nos arts. 2˚ a 19 deste Regulamento, bem como os 

requisitos e condições previstos no Edital nº 006/2014/SERES/MEC e 

legislações complementares. 

DO ÂMBITO 

 

ART. 3º. São abrangidos pelo Programa de Bolsa Social todos os cursos 

ministrados pela Unidade Educacional. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. As Bolsas Sociais ofertadas são destinadas, 

exclusivamente, a candidatos que não possuam diploma de curso superior. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

ART. 4º. A operacionalização da concessão de Bolsa Social, dos programas de 

apoio ao aluno bolsista e da realização de outras ações assistenciais, será 

realizada pelo Setor Social, que será composto por um profissional técnico 

responsável e seus auxiliares. 

 

ART. 5º. A Unidade Educacional contará com uma “Comissão de Análise de 

Bolsa – CAB”, designada pela FIP, composta pelo profissional técnico 

responsável pelo Setor Social e por, pelo menos, 2 (dois) membros a serem 

indicados pelo representante legal da Unidade Educacional mantida. 

 

§1º. São atribuições da COMISSÃO DE ANÁLISE DE BOLSA – CAB: 

 

a) acompanhar o Processo de Concessão de Bolsa Social; 

b) definir as modalidades de bolsas a serem concedidas em cada período 
letivo; 

c) determinar os períodos de abertura e encerramento dos Processos de  

Concessão de Bolsas; 

d) julgar e decidir sobre situações encaminhadas pelo Setor Social; 

e) analisar e decidir sobre casos de denúncias como previsto no 

Parágrafo Único do art. 19 deste Regulamento; 

f) decidir sobre os casos omissos desse Regulamento submetendo ao 

referendo da Direção da Unidade Mantida. 

 

§2º. A Comissão de Análise de Bolsa – CAB tem autonomia para convidar 

pessoas vinculadas ao corpo docente ou técnico administrativo da Unidade 

Educacional para compor a comissão durante prazo a ser definido por ela. 

 

ART. 6º. O Processo Seletivo de Concessão de Bolsa Social é regido por Edital 

próprio e operacionalizado pelo Setor Social. 
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ART. 7º. A seleção dos candidatos é realizada pelo Setor Social a partir da 

análise do formulário socioeconômico juntamente com a documentação 

comprobatória. 

 

§1º. O formulário socioeconômico estará disponível para o candidato no sítio da 

internet da instituição nos prazos definidos pelo Edital de abertura do Processo 

Seletivo. 

 

§2º. Somente será analisado o pedido do candidato que preencher o formulário 

socioeconômico e entregar a documentação comprobatória, desde que 

atendidos os requisitos e demais condições previstas no Edital. 

 

ART. 8º. O preenchimento e a instrução do formulário socioeconômico supõem, 

respectivamente, completar todos os campos previstos com informações 

verídicas e cabais, mediante a apresentação de fotocópias de todos os 

documentos conforme especificados no Edital. 

DOS REQUISITOS BÁSICOS 

 

ART. 9º. O candidato, para ter seu pedido analisado, deve atender os seguintes 

requisitos: 

 

a) ter sido aprovado no Processo Seletivo para ingresso em curso superior 

a que se refere art. 3º, inciso II, deste Regulamento; 

b) declarar que não concluiu ou que não é possuidor de diploma de curso 

superior e que não está sendo beneficiado por nenhum programa de custeio 

educacional oferecido pelo governo, seja municipal, estadual ou federal; 

c) inscrever-se no Processo Seletivo de Bolsa Social, nos prazos 
previstos no Edital; 

d) comprovar renda bruta per capita não excedente de a salário-mínimo e 

meio, para concorrer a bolsa de estudo integral (100%) ou comprovar renda bruta 

per capita não excedente de a três salários mínimos, para concorrer a bolsa de 

estudo parcial (50%). 
 

PARÁGRAFO ÚNICO. As Bolsas Sociais terão como referência o valor das 

mensalidades conforme lei 9.870/99. 
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ART. 10. O Setor Social da FIP, dentro de suas atribuições, realizará a 
classificação dos candidatos à concessão de Bolsa Social pela renda per capita 
(Anexo I) de acordo com a Renda do Grupo Familiar a ser analisada através 
do preenchimento de formulário socioeconômico e da documentação 
comprobatória entregue pelo candidato ou responsável e, por decisão do Setor 
Social, de visita domiciliar. 

 

§1º. Entende-se por Grupo Familiar e por Renda do Grupo Familiar o que 

disciplina a legislação para as entidades certificadas como Entidade Beneficente 

de Assistência Social. 

 

§2º. A classificação dentro dos limites definidos no Anexo I não garante, por 

si só, a concessão de Bolsa Social como definido no §2º do art. 1º e no art. 18. 

DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

 

ART. 11. A comprovação da Renda do Grupo Familiar e das demais informações 

necessárias à análise socioeconômica será feita por meio de documentos e 

deverá ser entregue pelo candidato ou responsável legal em local e prazos 

previstos no Edital. 

 

§1º. O Setor Social poderá, caso julgue necessário, solicitar outros documentos 

além dos previstos neste Regulamento e no Edital de abertura do Processo 

Seletivo, convocar o candidato ou responsável legal para entrevista, bem como 

realizar visita domiciliar. 

 

§2º. Será assegurado o sigilo de todas as informações e documentos 

apresentados pelo candidato, salvo aqueles referentes às obrigações legais de 

prestação de contas exigidas pelos órgãos governamentais. 

DA INSCRIÇÃO 

 

ART. 12. A inscrição no processo seletivo para concessão de Bolsa Social 

realizar-se-á pelo preenchimento do formulário eletrônico denominado 

“Formulário Socioeconômico”, disponibilizado pelo Setor Social no sítio da 

Unidade Educacional e pela entrega da documentação comprobatória, na forma 

e prazos previstos no Edital. 
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§1º. É de responsabilidade do candidato ou responsável, a veracidade das 

informações apresentadas no “Formulário Socioeconômico” e na documentação 

comprobatória. 

 

§2º. A inscrição será realizada observando-se os direitos e as liberdades das 

pessoas sem distinção de raça, cor, sexo, religião, nascimento ou qualquer outra 

condição. 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

ART. 13. A classificação do candidato ao benefício da Bolsa Social será feita 
por análise da situação socioeconômica, obedecendo a seguinte ordem: a) 
renda per capita, como previsto no art. 10; b) proximidade de residência. Em 
caso de empate, será realizado sorteio. 
 

§1º. Será considerado como Grupo Familiar no caso da Educação Superior 

o conceito adotado pelo Bolsa Família (Lei nº 10.836/2004) e pelo PROUNI (Lei 

nº 11.096/2005). 

 

§2º. O disposto no §1º aplica-se, igualmente, aos grupos familiares nos quais 

ocorra união estável, inclusive homoafetiva. 

DO RESULTADO 

 

ART. 14. O resultado da solicitação de Bolsa de Estudo estará disponível ao 

candidato conforme previsto no Edital. 

ART. 15. O candidato ou seu responsável legal, para validação da bolsa 

concedida, deverá entregar no Setor Social, conforme previsto no Edital, o 

“Contrato de Prestação de Serviços Escolares ” devidamente preenchido 

e assinado. 

DA CONCESSÃO 

 

ART. 16. A Bolsa Social será concedida sobre as parcelas da semestralidade 

conforme lei 9.870/99, e terá validade até o término do período letivo em curso, 

ou conforme definido no Edital. 
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§1º. A FIP manterá a Bolsa Social do aluno até o final do curso desde que o 

aluno realize o(s) pedido(s) de renovação(ões) nos prazos e condições definidos 

no Edital a ser divulgado, e de acordo com o Regimento Interno, e desde que 

não esteja incurso em nenhum dos itens constantes do art.19. 

 

ART. 17. A Bolsa Social poderá ser cancelada, a qualquer tempo, por ato 

unilateral da FIP, em caso de constatação de falsidade das informações 

prestadas pelo bolsista ou seu responsável, ou de inidoneidade do documento 

apresentado, sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis na forma 

da lei. 

 

ART. 18. A quantidade de Bolsa Social, nos percentuais definidos no Anexo 

I deste Regulamento, a ser oferecida será definida pela FIP a cada novo 

período letivo e levará em conta as exigências legais e sua disponibilidade 

financeira. 

DA CESSAÇÃO DO DIREITO À BOLSA 

 

ART. 19. Constituem motivos para a cessação de direito à Bolsa integral ou 

parcial a ocorrência das seguintes situações: 

 

a) a não entrega ou a falta de quaisquer documentos solicitados ou 

descumprimento dos prazos previstos no Edital levará ao imediato 

indeferimento do pedido e ao consequente arquivamento do processo; 

b) caso seja detectada a não conformidade nas declarações apresentadas, 

omissão de informações ou qualquer outro ato ilícito que venha a 

comprometer o resultado da análise socioeconômica, mesmo que apurado no 

decorrer do período letivo, o aluno perderá o benefício, sem prejuízo das 

sanções legais cabíveis; 

c) cancelamento, trancamento, abandono ou desistência do curso; 

d) a retenção no período letivo cursado; 

e) o não comparecimento em entrevista previamente convocada pelo 
Setor Social; 
f) no ato de renovação da Bolsa Social fique constatada alteração da 

realidade socioeconômica do grupo familiar que descaracterize de forma 

substancial a condição estabelecida inicialmente para a concessão da Bolsa 

Social; 

g) ocorrência disciplinar prevista no Estatuto ou Regimento Interno da 

Unidade; 
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h) a não aceitação, pelo candidato, das condições previstas neste 
Regulamento e no Edital. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. As denúncias que envolvam as situações previstas 

neste artigo deverão ser formalizadas por escrito e encaminhadas ao Setor 

Social, que fará a verificação e encaminhará à Comissão de Análise de Bolsas 

para decisão final. 

CAPÍTULO III 

DO PROUNI 

 

ART. 20. A FIP, enquanto Instituição de Ensino procurará sempre aderir ao 

Programa Universidade para Todos - PROUNI do Governo Federal, 

possibilitando a concessão de Bolsas de Estudos conforme critérios 

estabelecidos no referido Programa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O candidato que pretender obter Bolsa por meio deste 

Programa deve acompanhar, pelos meios de divulgação que o Governo Federal 

utilizar, os critérios e prazos estabelecidos pelo mesmo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS OUTRAS MODALIDADES DE BOLSAS DE ESTUDOS 

 

ART. 21. A FIP poderá oferecer a seu critério, além da Bolsa Social e do 

Prouni, outras modalidades de Bolsas de Estudos que visam atender às 

demandas próprias da Instituição. 

 

§1º. A critério exclusivo da FIP, as Bolsas relacionadas neste capítulo poderão 

ou não ser ofertadas na Unidade Educacional. 
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§2º. Em caso de oferta de qualquer das Bolsas mencionadas no caput deste 

artigo, esta será previamente comunicada à comunidade acadêmica da FIP por 

meio de Edital próprio da modalidade, publicado no sítio da internet e/ou 

comunicado no mural da Unidade Educacional, que disciplinará as normas e 

critérios da oferta, do qual constará, no mínimo, o nome da modalidade, a forma 

e prazo de inscrição do candidato, documentação a ser apresentada, duração 

da bolsa e percentual estabelecido. 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ART. 22. A inscrição do candidato a quaisquer das Bolsas de Estudo deste 

Regulamento implica na aceitação plena do que dispõem este Regulamento e o 

Edital do Processo Seletivo de Bolsa de Estudo. 

 

ART. 23. A FIP reserva-se o direito de não conceder Bolsa de Estudo, nas 

suas diversas modalidades, aos alunos que não cumprirem as normas e critérios 

estabelecidos neste Regulamento, nos Regulamentos Específicos, nos 

Contratos, Convênios e Editais. 

 

ART. 24. A Bolsa de Estudo concedida refere-se unicamente aos serviços 

contemplados no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 

a FIP e o Aluno ou seu Responsável. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese de alteração de curso pelo aluno 

beneficiário, não haverá transferência automática da bolsa, devendo o 

interessado concorrer novamente em igualdade de condições com os demais 

candidatos. 

 

ART. 25. O aluno contemplado com Bolsa de Estudo, em qualquer de suas 

modalidades, deve renová-la semestralmente, não havendo renovação 

automática. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. Para outros tipos de Bolsa diferentes da Bolsa Social, o 

aluno/responsável contemplado deverá solicitar a renovação anualmente ou 

semestralmente, conforme o caso, e esta será analisada e definido o 

percentual para o próximo período letivo. 

 

ART. 26. Não será permitido o acúmulo de benefícios (Bolsas) a não ser nos 

casos de obrigatoriedade legal, prevalecendo a de maior valor. 

 

ART. 27. Este Regulamento poderá ser revisto e alterado por decisão da 

Direção da FIP. 

 

ART. 28. Os casos omissos ou dúvidas serão resolvidos pela Comissão de 

Análise de Bolsas - CAB e submetido ao referendo da Direção da Unidade 

Educacional. 

Guanambi-BA, 04 de fevereiro de 2015. 

SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA 

 

 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

a) BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL – 100% 

Critério: Renda Familiar mensal per capita não superior a um salário mínimo e 

meio. 
b) BOLSA DE ESTUDO PARCIAL – 50% 

Critério: Renda Familiar mensal per capita não superior a 3 (três) salários 

mínimos. 

 

Obs.- A distribuição da quantidade de bolsas para cada um dos percentuais 

acima será feita como definido no §§2º e 3º do art. 1º, art. 13 e art. 18, todos 

do Regulamento de Concessão de Bolsa de Estudo. 

 

 

Guanambi-BA, 04 de fevereiro de 2015. 

 

SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA 


