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1 PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Breve Histórico da IES
Sabará, uma das principais “Vilas do Ouro” do Brasil Colonial do Século XVIII, viveu
períodos áureos de educação e cultura e sempre contou com eméritos educadores,
todavia, até a década de 1990, sua população sempre se ressentiu de não contar com
um estabelecimento de ensino superior. Apesar de ser o terceiro município mais antigo
das Minas Gerais, Sabará nunca contou com estas Instituições, pelo fato de,
geograficamente, estar localizada próxima às capitais do estado, Villa Rica do Ouro Preto
e Belo Horizonte, e estas cidades contarem com Universidades. Os jovens que buscavam
esta formação superior tinham que fazê-la em cidades próximas, ou deslocarem-se e
fixarem residência temporária nos municípios que possuíam Universidades e
Faculdades. Este fato em muito contribuía para que uma limitada parcela da população
local tivesse o diploma do ensino superior, visto que os custos com transporte,
alimentação, mensalidades e, muitas vezes, hospedagem tornavam os gastos
impeditivos.
Em 1995, o então acadêmico de Administração e de Direito MARCELINO MAIA DE LIMA
GUERRA apresentou a um grupo de sabarenses um estudo que elaborara, idealizando
um conjunto de Cursos de nível superior para a cidade. Este grupo de lideranças culturais
e políticas de Sabará aglutinou-se em torno do ideal de criar uma instituição de ensino
superior. No dia 10 de outubro do mesmo ano, a Sociedade Educacional e Cultural de
Sabará, SOECS, entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é implantar o Projeto
“Universidade Sabará”, proposto pelo estudo referido, foi fundada, dando, legalmente,
o início à organização que, mais tarde, tornar-se-ia a Mantenedora da idealizada IES. Sua
sede para os preparativos e planejamentos foi implantada em imponente sobrado
colonial, que bem caracteriza a formação histórica da cidade.
Por força da Portaria Ministerial MEC 897/ 98, de 13 de agosto de 1998, a SOECS recebeu
a autorização do MEC para o início do funcionamento do Curso de Administração Geral
e, em 20 de setembro de 1998, foi inaugurada a Faculdade de Sabará, a qual realizou no
mesmo semestre o primeiro processo seletivo para o referido Curso, dando início,
efetivamente, às atividades acadêmicas de ensino. Posteriormente, em 1999, foi
iniciado o Curso de Letras e, em 2002, o Curso de Direito.
O princípio desta Instituição é: “Só existe Educação se houver liberdade”. Sendo assim,
ela não se vincula a qualquer segmento político ou ideológico, abrigando, no seu corpo
de sócios, dirigentes e professores, qualquer cidadão que apresente mérito e
competência.
1.2 Missão, Objetivos e Valores Institucionais
A Faculdade de Sabará entende que sua missão é: contribuir para o contínuo progresso
da sociedade, por meio da oferta de uma educação de excelência, pautada em valores
humanísticos, inclusivos, culturais e sustentáveis, proporcionando a formação de
profissionais competentes, éticos e humanizadores.
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A Faculdade de Sabará objetiva atender aos propósitos estatutários, sobretudo atuando
para:
I- Formar profissionais cidadãos, que serão capazes de atender as diferentes demandas
do mercado para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
II - Incentivar a extensão e a integração social.
III- Difundir a cultura, com destaque para a Cultura Mineira, e a necessidade de sua
preservação.
IV-Promover meios para a realização de programas culturais, artísticos, cívicos e
desportivos.
V- Promover a divulgação dos conhecimentos das áreas em que atua, por meio do
ensino, da integração social ou de outras formas de comunicação.
VI- Estimular o conhecimento e o debate dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, abrindo possibilidades múltiplas à comunidade,
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade.
VII- Despertar a consciência crítica, reflexiva e criativa de sua comunidade acadêmica
sobre democracia, solidariedade, ética, cidadania, inclusão e equilíbrio ambiental.
VIII- Contribuir para o desenvolvimento regional.
IX- Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas do conhecimento nas áreas em que atua.
X- Oferecer e abrir junto às organizações públicas, organizações privadas e ONGs as
oportunidades de parcerias em projetos e convênios voltados para o desenvolvimento
econômico, jurídico e social.
XI- Formar lideranças nos quadros gerenciais e jurídicos para atuarem com eficiência e
competência em seu campo de trabalho.
XII- Criar condições de atualização permanente de conhecimentos, para estudiosos e
profissionais interessados, por meio da promoção de cursos de pós-graduação,
capacitações e treinamentos.
XII- Promover ações e programas de conscientização para a educação ambiental com
vistas à valorização e à preservação do meio ambiente.
Essa formação vem sendo desenvolvida por meio de atividades que possibilitam o
exercício criativo e inovador, a capacidade, o juízo crítico, a honestidade de princípios,
a retidão de caráter e a responsabilidade social.
Parte-se do entendimento que o profissional deve ser formado a partir do estudo das
disciplinas básicas e do exercício pré-profissionalizante, além da vivência profissional em
áreas específicas ou correlatas por meio de estágios supervisionados. O conhecimento
dos conteúdos e a experiência prática, aliados à formação cultural, ética e o
fortalecimento dos valores humanísticos, consolidam no ser que aprende as bases para
a formação pretendida. A partir da formação então proposta, espera-se que o bacharel
absorva conteúdos e vivencie situações para o melhor desenvolvimento de suas
habilidades. Só assim estará pronto para tomar decisões, liderar, resolver conflitos,
reagindo sempre com competência, harmonizando habilidades na solução dos
problemas novos e reais do mundo profissional.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2

FACULDADE DE SABARÁ
1.3 Metas da Faculdade de Sabará
As metas da Faculdade de Sabará, quanto ao desenvolvimento institucional, são
condensadas a partir da manifestação de todos os setores, bem como a partir das
análises e diagnósticos dos resultados avaliativos internos e externos. As demandas
apontadas, simultaneamente avaliadas com possibilidades e limitações, propicia as
definições das prioridades e das estratégias institucionais, modelando assim as metas
para os anos de vigência do PDI.
Calha ressalvar que as metas são estimativas, sujeitas às alterações e aos reajustes
futuros, decorrentes das conclusões emanadas do processo de avaliação em cada
período letivo e aos realinhamentos normativos. Portanto, com o advento das novas e
significativas alterações na normatização educacional ocorridas no final de 2017, e em
consonância com os encaminhamentos do PDI anterior, foi proposto um novo PDI,
readequado ao novo cenário.
A seguir, descrevem-se as metas, as ações e o cronograma de implementação do PDI 2018 - 2022:
Metas
Cronograma
2018 2019 2020 2021 2022
Renovação do Reconhecimento do Curso de X
X
Administração
Renovação do Reconhecimento do Curso de X
X
Direito
Recredenciamento Institucional
X
Prospecção para Implantação da Secretaria X
Acadêmica Digital
Implantação da Secretaria Acadêmica Digital
X
Digitalização do Acervo Acadêmico Físico
X
Programação para Implantação de Parte da X
X
Carga Horária dos Cursos Presenciais na
Modalidade a Distância
Implantação de Parte da Carga Horária dos
X
Cursos Presenciais na Modalidade a Distância
Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos X
X
X
X
X
Oferta de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
X
X
X
X
X
Iniciação dos Projetos de Pesquisa
X
X
Implantação e posterior ampliação do Ponto X
X
X
X
X
Museológico da Gente de Minas
Implantação e posterior ampliação do Memorial
X
X
X
X
da Preservação da História da Indústria
Automobilística Nacional, nas décadas de 70, 80
e 90
Ampliação dos Convênios de Estágio e de X
X
X
X
X
Intercâmbios Acadêmicos
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Estruturação de Comissão para Estudos e
Propostas para o Desenvolvimento de Atividades
de Internacionalização
Implementação de Possibilidades para a Prática
da Internacionalização
Ampliação das Atividades e Cursos de
Nivelamento e Extracurriculares
Implementação de Novas Rotinas Informatizadas
para Melhorar a Interação Aluno-Escola
Ampliação das Ações de Extensão
Ampliação das Ações e Programas de
Propagação da Cultura e da Arte
Implementação do Projeto “Universidade
Sénior”, com cursos livres , subsidiados pela
Faculdade, destinado aos idosos da comunidade
local, com vistas à inserção e entrosamento dos
mesmos na Comunidade Acadêmica
Implementação do Núcleo de Pesquisa
Melhoria no Acervo Bibliográfico e aquisição de
Acervo Virtual
Melhoria nos Recursos de TI
Melhoria das Instalações
Aperfeiçoamento dos Critérios de Seleção de
Docentes
Ampliação dos Canais de Interação ProfessorEscola
Acompanhamento e Implementação de
Reformulação à vista dos Resultados do SINAES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4 Áreas de Atuação Acadêmica

A Faculdade de Sabará propõe-se a atuar, principalmente, nas áreas das Ciências Sociais
Aplicadas, Humanas e Tecnológicas, em níveis e modalidades adequados ao
atendimento das demandas setoriais.
Dentro das áreas supracitadas, a Faculdade de Sabará desenvolve os Cursos de
Graduação em Administração e em Direito. Propõe também a educação continuada,
com oferta dos cursos de especialização, pós-graduação Lato Sensu.
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
2.1 Inserção Regional
Pensar uma Instituição de Ensino Superior e sua função social no contexto do mundo
em que vivemos impõe, de início, um duplo desafio: o primeiro, de análise do tipo de
sociedade em que está inserida (conhecer a natureza de suas relações, sua dinâmica e
configurações institucionais); o segundo, o de análise prospectiva do desenvolvimento
social em Curso (perceber as mudanças nos padrões da sociedade, nas transformações
dos patamares e nas formas de interação, do reordenamento e da redefinição dos
papéis e das instituições). As IES, como todas e quaisquer instituições, são organismos
de natureza histórica que, para estarem aptas a desempenhar suas funções sociais
relevantes, precisam acompanhar a evolução dos tempos, adequar-se a cada contexto,
compatibilizar-se permanentemente com as metamorfoses mais amplas.
A região metropolitana da capital das Minas Gerais, nessa moldura histórica, inserida no
jogo das transformações em Curso - em escala local, sub-regional, regional, nacional e
mundial - é impelida naturalmente a defrontar-se com a necessidade premente de
urgentes e inadiáveis adaptações econômicas, sociais e ambientais, em cujo epicentro a
educação de qualidade e a produção do conhecimento tornam-se as únicas alavancas
seguras de toda e qualquer autossustentabilidade econômica e social pretendida. Essas
mudanças podem apresentar os germes de novas oportunidades de desenvolvimento
para a região, novos modos de interação econômica e de forma mais sustentáveis de
aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, fato que permitirá alterar, para
melhor, o nível de qualidade de vida dos cidadãos.
A Faculdade de Sabará está inserida no município que lhe empresta o nome. Sabará,
cidade histórica e metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com o IBGE/2016, conta
com população estimada de 135.196 habitantes, sendo a população de Belo Horizonte
de 2,5 milhões de habitantes e a população total da região metropolitana de Belo
Horizonte de 4,8 milhões de habitantes.
A área do município de Sabará é de 304,4 Km2, o que lhe confere a densidade
demográfica de 444,14 habitantes por Km2, podendo ser considerado, segundo os
parâmetros atuais, como relativamente povoado. No entanto a população está
concentrada basicamente em 3 maiores aglomerações populacionais: a primeira, na
região do centro histórico, a segunda, na região do bairro General Carneiro, e a última
delas, na região dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Alvorada. É importante destacar
que as duas últimas aglomerações descritas são resultado da conturbação com a capital
estadual, tendo desta forma todas as já conhecidas consequências físicas e sociais deste
tipo de fenômeno urbanístico.
A cidade conta com indústrias do setor primário, principalmente na extração de minério
de ferro e ouro, conta com algumas empresas do setor secundário, principalmente
ligadas ao ramo metalúrgico e de mecânica industrial, e a maior parte da população
economicamente ativa empregada no município é absorvida pelo setor de prestação de
serviços.
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O PIB per capita (2014) foi de R$15.969,67, sendo o salário médio dos trabalhadores
formais de 2,4 salários mínimos e, ainda, sendo 71,5% das receitas oriundas de fontes
externas. A arrecadação municipal é relativamente baixa, se comparada com outros
municípios da região, cerca de R$ 200,09 por habitante/ano(dados de 2014, fonte
Tesouro Nacional/Siconfi), o que faz com que várias demandas populares sejam
contingenciadas, fato que, como na maioria do Brasil, causa sérios problemas e pressões
sociais.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município vem mantendo-se estável nos
últimos anos, situado em 0,731 - IBGE/2010 (última atualização). Esta estabilidade causa
preocupação, uma vez que os índices educacionais e de saúde pública municipais vêm
melhorando consideravelmente e a renda vem caindo, residindo neste aspecto a maior
dificuldade do município: a incapacidade de geração e distribuição de renda. É notória
que tal problemática não é uma exclusividade local, mas quase uma constante nacional,
o que sublima o papel da Faculdade no sentido de formação de pessoal habilitado, que
irá gerar renda e ter a possibilidade de mudança neste triste desenho social.
No tocante à educação, Sabará possuía, em 2015, segundo o IBGE, 15.989 alunos
matriculados no Ensino Fundamental e 5.025, no Ensino Médio.
A região metropolitana de Belo Horizonte, na qual está inserida a Faculdade de Sabará,
apresenta importantes atividades no setor primário (principalmente extração mineral),
secundário (principalmente siderurgia) e terciário (comércio e turismo) distribuídas de
maneira bem equitativa. A capacidade destas atividades opera aquém de suas reais
possibilidades, o que faz com que haja consenso na ampliação das várias áreas
produtivas na região. É óbvio que este aumento há de ser sustentado, e para isto precisa
contar com políticas econômicas e de infraestrutura que lhe deem o cabedal de
condições para sua expansão.
Diante desta realidade, são inúmeros os desafios impostos à Faculdade de Sabará, em
função dos quais lhe caberia cumprir o desígnio maior pelo qual foi criada: a construção
da cidadania por meio da produção do conhecimento, do fomento de ideias, da inovação
do conhecimento existente, de soluções sociais inovadoras e de formação de quadros
profissionais de qualidade colocados a serviço da sociedade.
Uma tarefa de tal envergadura, por certo jamais será cumprida sem o fomento da
dignidade e do respeito daqueles que nela trabalham, bem como com a urgência da
valorização do ensino, da pesquisa e da extensão, enfocados na Faculdade de Sabará
como bases inseparáveis enquanto funções nobres e centrais da instituição. Para tanto,
urge, de igual forma, o enfrentamento inadiável e intransferível da construção coletiva
e do desenvolvimento contínuo de um projeto acadêmico à altura dos desafios postos
à sociedade no contexto em tela.
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2.2 Organização Didático-Pedagógica da Instituição
A Organização Acadêmica para atendimento às diretrizes pedagógicas, estabelecendo
os critérios para definição do perfil de Egressos, competências a serem desenvolvidas,
seleção de conteúdos, princípios metodológicos, processos de avaliação, políticas de
estágio, prática profissional, atividades complementares e as políticas de extensão,
pesquisa e iniciação científica encontram-se delineados e descritos a seguir.
2.2.1 Organização Didático-Pedagógica
A Faculdade de Sabará tem sua atuação fundamentada na concepção de educação que
se alicerça nos princípios filosóficos da liberdade de expressão e do pensamento, bem
como nos ideais de igualdade enquanto cidadãos, sempre valorizando a coletividade e
a solidariedade humana no cumprimento da sua missão.
A educação é entendida como conjunto de ações, processos, influências e estruturas
que intervêm no desenvolvimento de indivíduos e grupos na sua relação ativa e
dinâmica com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre
grupos e classes sociais. É uma prática social e cultural que atua na configuração da
existência humana para realizar o seu processo de humanização.
Importante frisar que a Política Pedagógica da Faculdade de Sabará entende que
Educação Continuada é ação educativa que auxilia os cidadãos a participarem
ativamente no seu processo de permanente construção da compreensão do mundo, de
forma que incorporem continuamente novas vivências ao conjunto de saberes de sua
vida pessoal e profissional, tornando-se cada vez mais capazes de julgar, decidir e agir
segundo princípios científicos e éticos.
2.2.2 Perfil do Egresso
A Faculdade de Sabará espera formar um Egresso cidadão, portador de consciência
crítica, reflexiva e criativa. Um Egresso que esteja consciente dos valores da democracia,
da solidariedade, da ética, da inclusão e do equilíbrio ambiental.
Também é relevante ao Egresso portar a consciência dos novos tempos. Tempos em que
a velocidade das inovações tecnológicas e a velocidade das informações transformam
rapidamente o moderno em obsoleto. Tempos em que cada vez mais as ferramentas
digitais se tornam imperiosas. Portanto, contínua será a necessidade de reciclar,
familiarizar-se com a educação continuada, familiarizar-se com a necessidade de rápida
absorção e adaptação diante do novo, recepcionar o mundo digital, o virtual e tudo o
que venha fazer parte desse tão célere futuro que nos abraça.
Pretendemos formar um profissional com capacidade de relacionamento e cooperação.
Um profissional apto a mobilizar valores, conhecimentos e habilidades para solução de
problemas. Um profissional capaz de exercer suas competências no atendimento das
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diferentes demandas, sejam elas triviais ou desafiadoras, podendo assim, efetivamente,
contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
Portanto, o que se espera do Egresso da Faculdade de Sabará é que ele possa:












inserir-se em seu grupo social como cidadão independente, com pensamento
crítico e analista sobre a problemática econômico-social da região em que está
inserido, do Brasil e do mundo globalizado;
ter, acima de tudo, um comportamento profissional ético e leal em todas suas
relações de trabalho;
estabelecer-se como profissional com alta flexibilidade de raciocínio, tendo em
vista as inúmeras e rápidas alternativas de mutação dos desafios em todo campo
tecnológico, do trabalho e do saber;
permanecer aberto às possibilidades de levar adiante seus estudos e
aperfeiçoamentos, num processo real de educação continuada;
estar consciente da necessidade de buscar novas e inovadoras formas
metodológicas a fim de transmitir seus conhecimentos e/ou pontos de vista;
ser capaz de buscar e construir novas formas de solução de problemas por meio
de sua capacidade de aprender a aprender;
balizar suas ações com espírito empreendedor, com iniciativa e liderança dentro
do grupo de trabalho inserido;
atuar como agente de mudanças necessárias ao desenvolvimento sustentado,
sempre atento aos temas transversais, à inclusão, à ética e aos valores da
democracia e solidariedade;
ser capaz de desempenhar suas funções como referência profissional nas suas
áreas de atuação;
estar sempre atento para acompanhar os trabalhos de pesquisa aplicada, com
aproveitamento dos resultados da extensão e da integração social;
ter plena capacidade de identificar, planejar, executar e avaliar atividades em
sua área de atuação, obtendo resultados quantitativos e qualitativos favoráveis.

2.2.3 Seleção de Conteúdos
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Faculdade de Sabará fundamentam-se no
Projeto Pedagógico Institucional, no Projeto de Desenvolvimento Institucional, e
estruturam-se a partir de suas especificidades, a fim de garantir a coerência entre áreas
da atuação dos Cursos, estruturas curriculares, objetivos e finalidades, perfil esperado
do Egresso, sempre em consonância plena com a legislação vigente e às diretrizes
curriculares nacionais.
Essa percepção constante durante a seleção de conteúdo é fundamental para o êxito
pleno dos trabalhos e esforços a serem conjuntamente empenhados, garantindo-se a
formação geral, a absorção das habilidades e a solidificação processual das
competências pelos profissionais formados.
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O Projeto Pedagógico de cada Curso é desenvolvido coletivamente, da mesma forma
como é o planejamento de ensino e o desenvolvimento das propostas curriculares. São
selecionados os conteúdos de formação fundamental, relacionando o curso com outras
áreas do saber, solidificando valores morais, éticos, culturais e transversais. Também
são selecionados os conteúdos profissionais e conhecimentos teóricos, em um enfoque
dogmático de propagação do conhecimento teórico, científico e conceitual.
Paralelamente estão contemplados os conteúdos práticos que integralizam a teoria com
a vivência profissional, econômica, cultural e social. Conteúdos que propiciem a
integralização curricular flexível, que são selecionados na construção pedagógica,
contemplando conteúdos atitudinais para a articulação teórico-prática, que garantirá a
formação do profissional cidadão apto a mobilizar conhecimentos, valores e habilidades
na abordagem e dissolução dos problemas de complexidade inusitada.
Assim, em uma concepção teórico-prática, diferentes disciplinas deverão analisar,
explicar e propor reflexões sobre o objeto do conhecimento das ciências que compõem
o currículo, aprofundando e debatendo ideias, investigando e vivenciando conteúdos
científicos, técnicos, políticos e éticos, sempre articulados entre si. Os conteúdos
selecionados levarão o estudante a uma formação em que possa aprender a aprender,
a fazer, a ser e a conviver em cooperação e compreensão.
O currículo de cada Curso é, pois, concebido, planejado e desenvolvido numa
perspectiva que propicie condições de cumprir-se o fenômeno educacional, edificando
o perfil do Egresso, preparando este para as suas áreas de atuação, desenvolvendo nele
valores, conhecimento e habilidades essenciais para serem articuladas num exercício de
competência, significando assim o êxito pessoal e profissional.

2.2.4 Princípios Metodológicos
Partindo-se do princípio de que a aquisição do conhecimento é um processo individual,
que se realiza através da construção partilhada do saber, através da interação entre
sujeitos cognoscentes, mediatizada pela cultura, ou seja, a partir das experiências e
conhecimentos já assimilados pelo indivíduo e de sua atuação enquanto sujeito ativo, é
que se estabelece os melhores meios quanto aos procedimentos de ensinoaprendizagem.
A organização das situações didáticas de ensino-aprendizagem tem como objetivo
principal promover a relação entre os conhecimentos adquiridos e os valores práticos e
reais, em busca da competência profissional que se deseja. Sendo assim, teoria e prática
são partes integrantes do esforço de docente e de discentes na vida acadêmica.
O trabalho desenvolvido pelos professores do Curso é pautado pelos princípios
pedagógicos
da
interdisciplinaridade,
da
transdisciplinaridade
e
da
multidisciplinaridade, proporcionando a relação entre as diversas áreas de
conhecimento, ressaltando a universalidade do saber. Tal tarefa é articulada em
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seminários e reuniões regulares entre os professores dos períodos e entre todos os
professores do Curso.
As metodologias ativas adotadas na condução pedagógica do Curso, estimulam a ação
discente. Por meio delas, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo
processo de aprendizado. Assim sendo, o objetivo da adoção desse modelo de ensino é
incentivar que o discente desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de
maneira autônoma e participativa.
As Metodologias Ativas têm, pois, o objetivo de formar profissionais que se destacam
no mercado por saberem resolver problemas de maneira diferenciada, serem próativos, criativos, saberem negociar e preocupados com a responsabilidade profissional
e social.
Estão contextualizadas, conforme a seguir:
1.
O ensino superior se faz através da utilização de instrumentos capazes de trazer
a função docente para a consciência de educar identificando as metodologias possíveis
de serem aplicadas.
2.
Nova era capitalista e da globalização econômica, social e tecnológica, em que
se busca novos paradigmas de resultados e produtividade do cenário educacional.
3.
Nova estrutura da atividade contemporânea: obter educação superior sólida, de
qualidade, baseada em instrumentos que possam inserir o cidadão na emancipação
social e cultural.
Portanto, estão propostas as abordagens orientadoras e colaborativas dos docentes,
trazendo, em uma perspectiva horizontal, as atividades dinâmicas, reflexivas e críticas.
Exemplificamos assim os meios eficazes e inovadores capazes de propiciar o
enriquecimento do conteúdo teórico:
a) visitas técnicas
b) atividades simuladas
c) sala de aula invertida
d) debates ou discussão
e) diálogo socrático
e) gameficação
f) aprendizagem baseada em projetos
g) aprendizagem baseada em problemas
h) estudo de casos.
i) aprendizagem por pares
j) aulas expositivas dialogadas
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k) atividades em grupo
l) elaboração e apresentação de relatórios
m) leituras diversas, em especial de textos científicos;
n) pesquisas em bibliotecas e internet,
o) construção de textos sobre temas determinados;
p) participação em seminários e debates
q) tecnologias de ensino-aprendizagem, como vídeos, fóruns, blogs, softwares,
ambientes virtuais
r) observações e intervenções dirigidas, seguidas de análise, avaliação e reflexão.
Quanto aos recursos didáticos, são utilizados, principalmente, além do quadro e telão,
que se faz presente em todas as salas de aula:
- data show e outras formas de reprodução de vídeos e áudios;
- laboratório de informática;
- murais e cartazes;
- jornais e revistas;
- livros e textos diversos;
- computador, aplicativo, sistemas, e softwares;
- conteúdo bibliográfico digital;
- VLibras.
Calha destacar que, dentro das Políticas de Educação Inclusiva, constantes no presente
Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como, no Manual de Acessibilidade da
Faculdade de Sabará, estão consignadas as formas de assegurar a igualdade educativa a
todos, propiciando também a Acessibilidade Metodológica. Para tanto, estão previstos
os serviços e as adaptações tecnológicas, ambientais e didático-pedagógicas, além da
capacitação de todos os docentes com o curso de Libras.
2.2.5 Processo de Avaliação do Desempenho Escolar
A avaliação é concebida pela Faculdade de Sabará como um exercício processual,
contínuo e constante, que, pelo seu caráter dialógico, possibilita ao professor
retroalimentar o seu fazer pedagógico, ao mesmo tempo em que subsidia o aluno no
sentido de orientar sua condução acadêmica no âmbito do processo ensinoaprendizagem.
A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina/semestre, incidindo sobre
assiduidade e eficiência nos estudos. É obrigatória a frequência mínima de 75% das aulas
e demais atividades escolares da disciplina.
Compete ao professor prever o plano de ensino e elaborar as modalidades e
instrumentos de verificação da aprendizagem, de acordo com a natureza dos conteúdos
e seus objetivos, bem como avaliar os resultados escolares. As atividades de verificação
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da aprendizagem visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno quanto ao
atingimento dos objetivos da disciplina e constam de provas, trabalhos escritos
individuais ou grupais e demais formas de verificação previstas no plano de ensino
respectivo, submetido à apreciação do departamento e apresentado pelo professor aos
alunos no início do período letivo.
Os resultados finais de cada disciplina são expressos em pontos cumulativos, numa
escala de zero a 100, sendo 40 pontos para o exame final, em primeira ou segunda época
e 60 pontos para as avaliações específicas, cujo número, valor e natureza estarão
identificados no plano de ensino respectivo, como já especificado. O exame final versa
matéria lecionada durante todo o período letivo. Atribui-se zero ao aluno que deixar de
submeter-se à verificação determinada pelo professor, na data fixada, bem como ao que
nela utilizar meio fraudulento. Ao aluno que deixar de comparecer à verificação ou de
apresentar trabalhos escolares, na data fixada, pode ser concedida pelo professor
segunda oportunidade, se comprovado motivo justo. É facultado ao aluno, no prazo de
três dias, a contar da data de divulgação dos resultados, requerer conferência dos
mesmos.
São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento escolar do aluno, liberdade
de formulação de questões e autoridade de julgamento, desde que observado o
disposto nos planos de ensino da disciplina e no Regimento.
Está reprovado na disciplina o aluno que, mesmo atendendo aos requisitos de
frequência mínima (75%), não totalize o mínimo de 60 pontos cumulativos.
Para além das avaliações de rendimento escolar, vale aqui mencionar a importância das
avaliações da eficácia dos Projetos Pedagógicos e das metodologias e práticas
pedagógicas em curso. Para este fim, as auto avaliações, bem como as avaliações
externas, possuem relevante papel, porquanto apontam as fragilidades e as
potencialidades cujos resultados são analisados e apropriados pela Instituição em busca
do aperfeiçoamento cíclico e contínuo.

2.2.6 Práticas Pedagógicas Inovadoras e Políticas de Educação à Distância
A Faculdade de Sabará entende que a adoção de estratégias inovadoras no ensino
representa sobretudo valiosa oportunidade de balizar pelo currículo e identificar formas
que, instrumentalizadas em projetos, desenhem novos espaços onde o aprender possa
se fazer atraente e democrático.
A montagem da matriz curricular, de forma participativa, e a constante avaliação dos
Projetos, quer no âmbito do NDE, quer no âmbito das reuniões departamentais,
propiciam o surgimento e a adoção de frequentes formas e propostas da transmissão
do conhecimento de maneira flexibilizada, inovadora, interdisciplinar, participativa e
interativa.
Assim, ultrapassando o esquema clássico expositivo dos programas curriculares, entram
em cena os elementos da curiosidade, da memória compreensiva e assimilativa, bem
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como da produtividade dos sujeitos envolvidos. Com viés mais racional, útil e criativo, a
relação ensino-aprendizagem na pedagogia inovadora é construída de forma ativa,
estabelecendo-se conexões favoráveis à organização das informações e sua processual
assimilação.
É dada ao aluno a oportunidade de observar e experimentar a conexão de partes
curriculares fragmentadas pela matriz, e alcançar uma visão do todo do currículo.
As Estruturas dos Cursos são, pois, sempre pautadas no princípio pedagógico da
interdisciplinaridade, proporcionando a relação entre as diversas áreas de
conhecimento, ressaltando a universalidade do saber. Nos processos pedagógicos estão
assim presentes a articulação entre os componentes curriculares, exercitadas em vários
níveis, formas de cooperação, coordenação, reciprocidade e interação, em estudos,
trabalhos e projetos, em práticas de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade,
transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade, levando o futuro profissional a estabelecer
relação entre variados conteúdos e temas transversais, como por exemplo, aos que se
referem à/ao: meio-ambiente, preservação e conservação de recursos naturais,
conscientização e estruturação de desenvolvimento sustentado, Direitos Humanos,
entre outros. Temas que permitam despertar a consciência do futuro Profissional para
com o grupo e o meio social a que pertence.
A flexibilização dos componentes curriculares conexos e afins vem abrir espaço para
uma abordagem contextualizada, levando-se em conta peculiaridades regionais dentro
de uma realidade multidimensional. Desta forma, temos o encadeamento de prática e
teoria, a propiciar uma formação ambientada ao cenário socioeconômico e cultural.
Nesse contexto são propostas as abordagens orientadoras e colaborativas dos docentes,
trazendo, em uma perspectiva horizontal, as atividades dinâmicas, reflexivas, críticas e
criativas, tais como:
a) sala de aula invertida
b) atividades simuladas
c) debates ou discussão
d) diálogo socrático
e) gameficação
f) aprendizagem baseada em projetos
g) aprendizagem baseada em problemas
i) aprendizagem por pares
j) aulas expositivas dialogadas
k) atividades em grupo
l) elaboração e apresentação de relatórios
m) leituras diversas, em especial de textos científicos;
n) pesquisas em bibliotecas e internet,
o) construção de textos sobre temas determinados;
p) participação em seminários e debates
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q) tecnologias de ensino-aprendizagem, como vídeos, fóruns, blogs, softwares,
ambientes virtuais
r) observações e intervenções dirigidas, seguidas de análise, avaliação e reflexão.
s) estudo de casos
t) visitas técnicas

No Curso de Direito, por meio de Convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, foi criado o Juizado Informal de Conciliação da Comarca de Sabará,
totalmente gerido e operacionalizado pelos acadêmicos de Direito, no âmbito do Núcleo
de Prática Jurídica, sob a supervisão e orientação dos professores do Curso. Tanto o
Juizado quanto o NPJ representam um lado pedagógico inovador, na medida em que dá
a vivência jurídica necessária ao futuro profissional do Direito, contribuindo com o
Fórum Local e ainda oferecendo assistência jurídica gratuita local e itinerante àquela
parcela da população que não tem condições de arcar com as despesas correlatas.
Também em convênio com o TJMG, a Faculdade de Sabará recebe o CEJUSC em seu
Campus, oportunizando à Faculdade de Sabará e a seus alunos contribuírem e
participarem com iminente projeto de solução de conflitos, por meio da conciliação e
da mediação.
Calha ainda mencionar outra medida pedagógica inovadora que é a disciplina de História
da Cultura Mineira em todos os programas da Faculdade de Sabará. Esta disciplina tem
a finalidade de levar ao aluno os conhecimentos da formação social, econômica, política
e cultural das Minas Gerais. Essa medida é eficaz, de um lado, pelo resgate e pela
conscientização de verdadeiros valores tantas vezes submergidos por nocivas e
avassaladoras superficialidades do mundo moderno e lado outro pelo potencial crítico
e analítico a ser transferido, que permitirá ao graduado, atuando no contexto no qual
se insere, avaliar adequadamente os fatos do passado, analisar os acontecimentos
presentes e traçar suas futuras consequências, possibilitando, desta forma, as melhores
decisões e atitudes a serem tomadas.
A Faculdade de Sabará também está atenta à Educação a Distância, considerando a
mesma como modalidade pedagógica inovadora e eficaz, estando em fase de estudos a
forma de sua implantação na IES, assim como está atenta a todas as inovadoras e
eficazes rotinas pedagógicas que venham revestidas de potencial a otimizar o processo
didático de aprendizagem dos discentes, procurando uma formação cada vez mais
completa, eficaz e universal.
2.2.7 Incorporação de Avanços Tecnológicos na Oferta Educacional
As transformações e evoluções tecnológicas presentes no mundo moderno tomam
céleres proporções e impõem à sociedade produtiva um processo de reciclagem e
acompanhamento proativo.
Não diferente, na oferta educacional, a tecnologia a serviço do processo ensinoaprendizagem deverá estar alinhada com toda vanguarda disponível, e ferramentas de
ponta são inseridas no contexto acadêmico da Faculdade de Sabará.
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São exemplos de Avanços Tecnológicos incorporados na Oferta Educacional para
assegurar o compasso acadêmico com o progresso tecnológico contemporâneo.
- Internet dedicada com fibra ótica;
- wi-fi em larga escala para toda a comunidade acadêmica;
- laboratórios constantemente atualizados;
- sites, blogs e fóruns interativos;
- recursos audiovisuais disponíveis;
- softwares anualmente atualizados;
- sistemas customizados, com variados serviços on-line;
- aplicativo para dispositivos móveis;
- biblioteca com opções virtuais e acesso remoto; e
- acessibilidade digital, por meio do VLibras.
Vale destaque não apenas para o constante acompanhamento e atualização dos
recursos de infraestrutura disponibilizados na oferta educacional. Igualmente
importante é o monitoramento e acompanhamento das tecnologias surgidas a todo
instante nas áreas profissionais. As tecnologias industriais, as mudanças nas relações de
trabalho e a evolução digital são realidades que devem ser levadas a todo momento
para a academia. Para este fim, são fomentadas, a todo instante, as visitas técnicas,
treinamentos e simulações, simpósios, feiras de tecnologia, que, incorporados nas
atividades acadêmicas, propiciam o acesso e interação em face aos avanços tecnológicos
do mundo profissional.
2.2.8 Políticas de Estágio e Prática Profissional
Regidas por regulamento próprio, apropriadas para cada curso ofertado, as atividades
de Estágios são obrigatórias e curriculares tendo em vista a adaptação do acadêmico à
realidade das organizações e do funcionamento processual prático que compõem as
várias áreas de atuação de cada Curso. É incontestável o caráter imprescindível das
práticas do estágio, uma vez que trazem as dúvidas surgidas na aplicação dos
conhecimentos acadêmicos, das organizações para dentro da sala de aula, tornando-se
a atividade um verdadeiro laboratório de experiências.
Para tanto, em cada Curso, existem as disciplinas próprias de estágios que são
desenvolvidas com um professor por período, para orientar o estágio e integrá-lo à
teoria. Existe na Faculdade de Sabará uma Coordenadoria própria de Estágios. O
Coordenador Geral de Estágios administra convênios, busca parcerias, seleciona e
divulga oportunidades de estágio, também direcionadas ao estágio extracurricular. O
Coordenador, juntamente com os professores orientadores, supervisiona as atividades
desempenhadas. A validação das horas é feita mediante análise dos relatórios de
estágio, conjugada com atividades interativas e associativas junto com os estagiários,
em uma abordagem construtiva, de forma a solidificar as competências vivenciadas. Nos
estágios realizados no âmbito do Núcleo de Assistência Judiciária Sabarense, além de
toda infraestrutura física disponibilizada pela Faculdade de Sabará, os estagiários são
acompanhados diariamente por advogado, que orienta toda a parte prática do estágio,
acompanhando-os nos atendimentos ao público, formulação de petições e participação
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em audiências. No Curso de Administração, da experiência vivida na prática, é
constituído um relatório de observação que propõe soluções, ideias e propostas
inovadoras para as melhorias vislumbradas, culminando em artigo para publicação.
2.2.9 Atividades Complementares
Tendo em vista uma maior amplitude na formação e com vistas às possibilidades de
flexibilização curricular a serem balizadas pelo discente, o mesmo terá que cumprir,
como componente curricular, um certo número de horas de atividades complementares
durante o Curso.
Trata-se de objeto regulado por regimento próprio, devido ao grau de importância do
tema, sendo amplamente divulgado para toda a comunidade acadêmica para que
conheçam e percebam as inúmeras oportunidades de crescimento e se dediquem
amplamente a elas.
Estas horas complementares ampliam os horizontes do aluno, quer seja em termos
culturais, de pesquisa científica ou de extensão.
No que tange às atividades complementares relacionadas às manifestações culturais da
sociedade, permitem estas uma maior aproximação das realidades socioculturais
regional e brasileira, e é preciso conhecê-las para que se possa propor formas eficazes
de intervenção nos campos profissionais, ou seja, estabelecer as devidas relações entre
o universo da população, as especificidades em questão e o saber regional. A
participação possibilita, também, um maior conhecimento das diversas formas de
manifestação cultural, o que colabora para a formação sólida do futuro profissional em
todas as áreas do saber. Sendo assim, cabe ao corpo docente incentivar e promover a
participação de toda a comunidade acadêmica em eventos culturais, buscando ainda
ressaltar essa abordagem de forma constante no cotidiano da sala de aula.
O trabalho de pesquisa aliado às atividades complementares está basicamente ligado à
iniciação científica de assuntos não letivos, ou que não podem ser aprofundados pelas
disciplinas. Estão relacionados, da mesma forma, outros Cursos que os alunos
desenvolvam em outras instituições de ensino, desde que pertinentes à graduação que
está em Curso.
2.2.10 Políticas de Educação Inclusiva
A política de inclusão de alunos portadores de necessidades especiais da Faculdade de
Sabará consiste em assegurar igualdade educativa a todos, adotando as seguintes
iniciativas:
I.
II.
III.

Adaptação tecnológica e ambiental, para oferecer aos referidos alunos o acesso
a todos os espaços de uso coletivo da Instituição.
Adequação didático-pedagógica, contemplando a aquisição de conhecimentos e
o respeito às diversidades.
Viabilização de condições para melhoria de qualidade de vida e respeito à
cidadania e aos direitos humanos.
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Toda a direção da Faculdade de Sabará é responsável pela devida efetivação deste
compromisso, em especial, a diretoria didático-pedagógica, a qual atua diretamente na
consecução destas políticas por meio dos coordenadores de Curso e profissionais
especializados, os quais são responsáveis por:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

Realizar diagnóstico da realidade quantitativa e qualitativa de alunos portadores
de necessidades especiais, verificando deficiências, limitações, Transtorno do
Espectro Autista ou no caso de superdotações.
Analisar e interpretar os dados obtidos no referido diagnóstico, propondo ações
para assegurar aos alunos o desenvolvimento regular de sua vida acadêmica e
respectiva inserção no mercado de trabalho.
Elaborar, acompanhar e operacionalizar estratégias de integração e inclusão,
caracterizando as prioridades, propondo ações específicas de caráter
administrativo, pedagógico, ambiental e tecnológico.
Acompanhar o programa de treinamento do corpo docente e técnicoadministrativo, para viabilizar a inclusão dos referidos alunos.
Elaborar, conforme necessidade apontada, o plano de aquisição de Acervo
bibliográfico em meio digital.
Buscar convênios/parcerias com entidades representativas das diversas
necessidades especiais com a finalidade de viabilizar as ações que assegurem os
objetivos da política em questão.

2.2.11 Serviço de Tradução e Interpretação da Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS
Calha destacar, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº 12.319, de 1/9/2010, os
seguintes serviços do tradutor intérprete de LIBRAS da Instituição:





interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as
atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas na instituição,
de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;
atuar nos processos seletivos de ingresso aos cursos;
atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da
Faculdade; e
efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua
oral e vice-versa.

Para a execução de seu trabalho, o tradutor intérprete de LIBRAS dispõe do software
VLIBRAS, disponível no Laboratório de Informática, Núcleo de Prática Jurídica, e
computadores de acesso comum. A Suíte VLibras consiste em um conjunto de
ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos
digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando
computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas.
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Destacamos que as provas e os trabalhos aplicados para os alunos surdos são passíveis
de correção específica, cabendo segunda oportunidade em caso de falhas detectadas na
comunicação.
Conforme determina a legislação, a disciplina LIBRAS consta das matrizes curriculares
dos cursos ofertados – bacharelados em Administração e Direito, como disciplina
opcional.
Para, gradativamente, majorar as possibilidades de melhor acolhimento dos surdos,
cursos de extensão têm sido propostos, com o tema LIBRAS, sendo ofertado
gratuitamente a todos os docentes e funcionários, além de propagação de materiais
informativos que esclareçam temáticas acerca da Língua Brasileira de Sinais. Cabe
ressaltar que ações de sensibilização e conscientização extensivas têm sido
implementadas, como abertura à comunidade dos cursos de LIBRAS.
Finalmente, calha ressaltar que a Faculdade de Sabará empreende constantes esforços
para atendimento pleno ao disposto na Portaria Ministerial 1.679/99 e busca sempre
incorporar os avanços que buscam a inclusão e a igualdade de condições para o
aprendizado de todos.
2.2.12 Políticas de Educação Ambiental
A Educação Ambiental é abordada em várias dimensões na Faculdade de Sabará, de
forma contínua e integrada. Está presente na Matriz Curricular de seus cursos, nas
atividades complementares, nas atividades de extensão, nos Objetivos Institucionais e
no aculturamento diário da Comunidade Acadêmica que se faz privilegiada por também
estar inserida dentro de uma reserva ecológica, chamada Parque Dona Flora, situada às
margens do Rio das Velhas. Tal contexto já propicia inúmeras formas de envolvimento
e conscientização quanto à preservação ambiental e sua grandiosa importância para a
sociedade.
Não apenas nas atividades extensionistas, a exemplo das Semanas do Meio Ambiente,
realizada em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente do Município, mas também
nos conteúdos das disciplinas dos cursos, a Faculdade transmite à comunidade
acadêmica e à comunidade local os princípios da sustentabilidade e a abordagem
articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais.
Busca-se continuamente o desenvolvimento de uma conscientização integrada do meio
ambiente, propagando informações, orientando, implementando práticas diárias,
apontando soluções e provendo alternativas.
Assim, pretende-se construir uma responsabilização comum na preservação e defesa do
equilíbrio ambiental, propondo sempre um enfoque de envolvimento e de exercício da
cidadania.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

18

FACULDADE DE SABARÁ
2.2.13 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
Em respeito à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, estão previstas nas
matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnico-raciais, bem como
o das temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes.
Na estrutura curricular em vigor, estão inseridos nos cursos em oferta, na disciplina
Sociologia Geral e Antropologia, tópicos que abordam a pluralidade étnico-racial;
direitos legais e valorização de identidade; história e cultura dos afro-brasileiros;
igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas,
europeias e asiáticas. Também na disciplina de História e Cultura Mineira, são
trabalhadas as temáticas acerca da contrução antropológica-filosófica da consciência
mineira, abordando a pluralidade étnico-racial, direitos legais e valorização de
identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, igualdade de valorização das raízes
africanas no território mineiro, ao lado das indígenas. No calendário escolar, a temática
está prevista no Xirê da Cultura Negra, na Semana da Diversidade Cultural, Folia de Reis,
entre outros eventos anuais abertos à comunidade acadêmica e local.
Desta forma, a Faculdade propaga conhecimentos e fortalece posturas de integração
social diante da pluralidade étnico-racial, firmando os ideais tanto de reconhecimento
quanto de igualdade de valorização das raízes africanas, indígenas, europeias e asiáticas,
atuando em favor do respeito e consolidação da democracia brasileira.
19
Nesse sentido, alguns convênios foram celebrados a fim de propiciar possibilidades de
integração constante da comunidade acadêmica com projetos, eventos, seminários,
sensibilizações e outras formas de ações afirmativas em defesa desses nobres
propósitos:
- Termo de Convênio de Cooperação Mútua com a ONG Rede Colaborativa do Brasil,
Mantenedora da Associação Cultura Afro Minas; e
- Termo de Convênio com a ONG “A Cor da Cultura”.
2.3 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-Administrativas para os Cursos de
Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu
a) Graduação
Os pontos norteadores das políticas de ensino na Faculdade de Sabará se desenvolvem
sob a concepção de que a formação acadêmica se consolida pela articulação dos saberes
técnico-humanísticos, aliados aos componentes culturais que são intrínsecos à
formação do profissional e do cidadão.
Cada Projeto de Curso formulado pela Faculdade de Sabará é constituído a partir de
diretrizes e princípios pedagógicos indissociáveis. Contextualiza-se, à ambiência sócio
cultural e econômica, os objetivos, finalidades e o perfil do Egresso. A partir dessa
análise, é então proposta a estrutura curricular, com a seleção de conteúdos
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curriculares, equalizando-se carga horária e adequação bibliográfica, de forma a
direcionar a integralização curricular rumo às propostas do curso. Paralelamente,
estarão delineados os princípios metodológicos ativos, que, por sua vez, permitem a
abordagem flexível, interdisciplinar e a experiência prática, rumo à consolidação das
finalidades formuladas. É, pois, oferecido ao alunato não somente o conteúdo teórico,
mas também o contato com a aprendizagem ativa. Busca-se ofertar ao aluno a
oportunidade de não apenas aprender, mas sobretudo de saber fazer. Associadamente,
é dada ênfase na construção do desenvolvimento pessoal e na construção da
capacidade interativa, para formar o profissional cidadão, que mobilize valores,
conhecimentos e habilidades diante das situações-problema. Assim, proporcionam-se,
nos Cursos ofertados, os conteúdos conceituais, aliados aos conteúdos atitudinais,
propiciando ao futuro profissional a aquisição de habilidades e competências para saber
enfrentar e dirimir os desafios vindouros no mundo profissional.
Conteúdos dispostos em disciplinas comuns aos cursos, como História da Cultura
Mineira, Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afrobrasileira, Antropologia, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Libras, Política, Ética,
Metodologia e Políticas de educação ambiental atuam na construção do perfil
humanístico do futuro Egresso, favorecendo a aquisição de habilidades de comunicação,
interação, capacidade de relacionar-se, raciocínio logico, propiciando a solidificação de
valores culturais, psicossociais, filosóficos e antropológicos. A abordagem de temas
transversais prepara o profissional para a plena compreensão da cidadania, englobando
neste entendimento a imperiosa atitude de proteção e respeito às diversidades, a
prática da cooperação e da solidariedade. São, pois, bases para a formação do futuro
profissional cidadão, portador da ética, da consciência acerca da Pluralidade Cultural e,
assim, conhecedores do contexto político, civil e social, em que irão exercer a
competência, tornando-se notáveis e multiplicadores.
As inovações científicas e tecnológicas e as atuais exigências do mundo do trabalho
também estão em contínua relevância na formação do futuro profissional.
A flexibilização curricular é disponibilizada por meio das disciplinas optativas e por meio
das atividades complementares, que possibilitam ao aluno exercer autonomia na
integralização curricular.
As práticas de disciplinas/componentes curriculares, a prática profissional e o estágio
supervisionado incumbem-se de propiciar ao aluno a indispensável vivência da teoria.
As matrizes, têm seus componentes curriculares organizados de maneira a propiciar
para que os alunos desenvolvam habilidades que os conduzam às competências
imprescindíveis ao desempenho das atividades profissionais estabelecidas nos PPC.
O ensino de qualidade, ofertado por profissionais com titulação e qualificação para o
magistério, com certeza conduz ao planejamento e oferta de pós-graduação, assim
como de extensão e de pesquisa.
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Contempla-se o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais editadas para os
cursos que a Faculdade oferece, em estrita obediência ao disposto na legislação e
jurisprudência emanada do MEC e seus órgãos.
Dessa forma, a Faculdade de Sabará espera contribuir com a sociedade, estimulando a
produção do conhecimento que responda às questões sociais, culturais e aos anseios e
exigências regionais e nacionais.
Postas as ações acadêmicas, as ações administrativas serão encaminhadas conforme a
atual política do MEC, possibilitando aos corpos discente, docente e técnicoadministrativo plena inserção no meio digital.
A Faculdade de Sabará empreende esforços para ampliar seus serviços on-line de
comunicação e atendimento à comunidade interna, possibilitando agilização dos
processos, não produção de documentos físicos e consequente eliminação do uso do
papel, além da organização e manutenção de Acervo acadêmico digital em curso.
As ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação privilegiarão a
comunicação extraclasse e extramuros entre os corpos discente, docente e técnicoadministrativo em sua totalidade, relativamente ao encaminhamento de trabalhos e
avaliações, controle e acompanhamento de frequência e aproveitamento, envio e
recebimento de informações e dados, eliminando barreiras como a desinformação e a
distância física.
b) Pós-Graduação Lato Sensu
A proposta de implantação da Pós-graduação na Faculdade de Sabará visa potencializar
a formação docente, jurídica e empresarial com compromisso futuro de promoção de
pesquisas, visando aos avanços científico, tecnológico e à inovação, principalmente, do
município de Sabará e das regiões do entorno.
A consolidação e a expansão da oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu ocorrerão
mediante a identificação das demandas e da adequada política da instituição,
obedecidas as orientações estabelecidas pelo CNE/CES/INEP. Ou seja, dentro do
estabelecido pela Resolução nº 1, de 6 de abril de 2018 que trata dos Cursos de Pósgraduação Lato Sensu denominados cursos de especialização que tem como objetivos:
complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências
técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, com vistas ao aprimoramento
da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por
profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, às empresas e
às organizações do terceiro setor, tendo em vista o desenvolvimento do país
(BRASIL, artigo 1º, 2018).
Nesse sentido, os cursos de Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Sabará são
propostos no intuito de proporcionar aos profissionais, Egressos ou não, uma educação
continuada com bases científicas, capacitando-os e aperfeiçoando seus conhecimentos
técnico-profissionais e acadêmicos visando ampliar suas possibilidades.
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Para tanto, procura na formulação da sua política de Pós-graduação manter um corpo
docente composto por professores com sólida formação acadêmica e com forte
experiência e atuação profissional nas áreas envolvidas.
Sua proposta tem como meta fundamental contribuir para a qualificação do ensino e da
prática profissional de modo a ampliar a produção científica com vistas à geração de
inovação e desenvolvimento e novas metodologias e técnicas. Além disso, tem como
objetivos:








Fazer a inter-relação entre os docentes da graduação e da pós visando ampliar e
articular os conhecimentos gerados em ambos os cursos.
Melhorar e suprir as demandas locais em termos de ensino, pesquisa e extensão
por meio da articulação dos conhecimentos gerados nos cursos de
especialização.
Ampliar o espaço de discussão e proposição de novas metodologias, práticas de
ensino e didática para os cursos já existentes e na formatação de novos cursos.
Revisar continuamente os conteúdos e estruturas dos cursos, com o objetivo de
adequá-los à realidade dos mercados e expectativas dos alunos.
Aumentar a variedade de oferta dos cursos visando propiciar às empresas locais
maiores opções e investimento na educação de seus colaboradores,
contribuindo no aperfeiçoamento dos seus quadros profissionais.
Oferecer condições necessárias para que seus profissionais também participem
dos seus cursos e programas.

A Faculdade de Sabará propõe-se a atuar, principalmente, nas áreas das Ciências Sociais
Aplicadas, Humanas e Tecnológicas, em níveis e modalidades adequados ao
atendimento às demandas setoriais e locais.
Dentro das suas áreas de atuação, a Faculdade de Sabará desenvolve os Cursos de
Especialização Lato Sensu em:





Área Empresarial: Gestão de Empresas - Gestão de Pessoas e Responsabilidade
Social nas Organizações – Planejamento Estratégico com foco em processos e
projetos.
Área jurídica: Ciências Criminais - Processo Civil.
Área mista: Negociação, Mediação e Arbitragem - Gestão Ambiental e
Sustentabilidade.
Demandas do município: Docência no Ensino Superior - Gestão, Supervisão e
Inspeção Escolar – Gestão Hospitalar.

Todas as atividades desenvolvidas são realizadas por uma coordenação acadêmica em
consonância com a missão institucional, dispondo inclusive de instalações físicas
específicas dentro das exigências da legislação pertinente.
As ações administrativas no tocante à Pós-Graduação estão alinhadas com as ações da
graduação, redigidas no item anterior, e também são encaminhadas conforme a atual
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política do MEC, possibilitando aos corpos discente, docente e técnico-administrativo
plena inserção no meio digital.
2.4 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a Extensão
A Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/96 determinam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
destacando que a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
A LDB indica várias finalidades que apontam para o trabalho extensionista, como o
estímulo aos conhecimentos dos problemas do mundo, em particular os nacionais e
regionais, com serviços à comunidade e o estabelecimento de uma relação de
reciprocidade. Também, segundo a Política Nacional de Extensão Universitária e o Plano
Nacional de Extensão , “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e
científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre a Universidade e a Sociedade”. São diretrizes para a extensão
universitária:
1) Impacto e transformação;
2) Interação dialógica;
3) Interdisciplinaridade;
4) Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão.
Nesse contexto, a extensão universitária é a atividade que estabelece a interação entre
a universidade e a comunidade, possibilitando a formação do profissional cidadão que
deverá dispor do conhecimento adquirido nos bancos universitários em prol da sua
comunidade. Ou seja, como escreveu Boaventura,
numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta em configurações
cada vez mais complexas de saberes, a legitimidade da universidade só será
cumprida quando as atividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto
que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das atividades
de investigação e de ensino.
Logo, a articulação entre a universidade e a sociedade, por meio da extensão, torna-se
um importante processo que visa não apenas favorecer a aprendizagem do aluno, mas
também contribuir com conhecimentos, saberes, práticas e experiências de diferentes
origens e natureza em prol do desenvolvimento sustentável e do melhoramento da
sociedade, como bem definiu a UNESCO na Declaração Mundial sobre Educação
Superior no Século XXI: Visão e Ação, documento editado em 1998 que apresenta como
função da Educação Superior:
a) educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãs e cidadãos responsáveis,
capazes de atender às necessidades de todos os aspectos da atividade humana,
oferecendo-lhes qualificações relevantes, incluindo capacitações profissionais nas quais
sejam combinados conhecimentos teóricos e práticos de alto nível, mediante cursos e
programas que se adaptem constantemente às necessidades presentes e futuras da
sociedade;
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b) prover um espaço aberto de oportunidades para o ensino superior e para a
aprendizagem permanente, oferecendo uma ampla gama de opções e a possibilidade
de alguns pontos flexíveis de ingresso e conclusão dentro do sistema, assim como
oportunidades de realização individual e mobilidade social, de modo a educar para a
cidadania e a participação plena na sociedade com abertura para o mundo, visando
construir capacidades endógenas e consolidar os direitos humanos, o desenvolvimento
sustentável, a democracia e a paz em um contexto de justiça;
c) promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa e, como parte de sua
atividade de extensão à comunidade, oferecer assessorias relevantes para ajudar as
sociedades em seu desenvolvimento cultural, social e econômico, promovendo e
desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica, assim como os estudos acadêmicos
nas ciências sociais e humanas, e a atividade criativa nas artes.
Portanto, como estratégia de inserção social e regional, as atividades de extensão
permitem que a instituição educacional aprofunde seus compromissos educacionais,
culturais e científicos, ao responder a necessidades da sociedade com solidariedade e
responsabilidade social por meio de ações multidisciplinares, interdisciplinares,
transdisciplinares e interprofissionais.
A Faculdade de Sabará, dentro dessa filosofia e de acordo com as diretrizes da legislação
em vigor, criou a Coordenadoria de Extensão que possui regulamento próprio e
apresenta-se como instância articuladora na integração interna entre as demais
coordenações. Por meio dela, a Faculdade de Sabará desenvolve diferentes ações e
atividades curriculares e extracurriculares visando fornecer ao estudante práticas
vivenciais dos conteúdos aprendidos e a formação de competências, habilidades e
atitudes fundamentais para a sua vida em sociedade.
Com o apoio das diretorias e demais coordenadores, são realizadas palestras,
congressos, seminários, jornadas, conferências, simpósios, encontros, debates, cursos
de extensão e outros eventos ou programas além da participação no Dia da
Responsabilidade Social, promovido pela Associação Brasileira das Mantenedoras do
Ensino Superior (ABMES).
Vários são os exemplos das atividades de extensão promovidas pela Faculdade de
Sabará.
Nas atividades extensionistas, a Faculdade de Sabará procura, por meio de suas ações,
disseminar o compromisso social com o meio ambiente e a sustentabilidade,
procurando também atuar para o desenvolvimento social, para a valorização da
Diversidade Cultural, para a proteção da Memória Cultural, para a produção artística e
para a identificação patrimonial como importância tangível e intangível.
Sendo assim, vale também destacar, como importantes ações de extensão mantidas
pela Faculdade de Sabará: Projeto de Educação Patrimonial Material e Imaterial;
condução do IHGARV – Instituto Histórico e Geográfico do Alto do Rio das Velhas, com
sede na IES e com reuniões mensais dirigidas e organizadas pela IES, para a proteção,
preservação e propagação da memória histórica, geográfica, artística e cultural
sobretudo da região; Congregação de Ações em prol da Segurança Pública Municipal, no
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âmbito do CONSEP, Capacitação dos vários agentes públicos do município, Cursos de
Atualização abertos à Comunidade, Projeto de Feira da Cultura Mineira, Projeto de
exposição de arte e cultura “Exposição da Primavera”, o Projeto Teatral, o Projeto de
Talentos Artísticos, o Projeto Xirê, da Cultura Negra, o Dia da Diversidade, o Projeto
Horta Comunitária, o Projeto Manuelzão, o Projeto Rua em Tapetes, Projetos
Museológicos, “Memória da Gente de Minas” e “Museu da Preservação da História da
Indústria Automobilística Nacional, das décadas de 70, 80 e 90”, entre tantas outras.
São atividades que têm como objetivo proporcionar interação transformadora entre a
Instituição e a comunidade na qual está inserida, integrando os saberes e buscando o
desenvolvimento social. Isto pressupõe ações junto à comunidade que produzem um
novo conhecimento a ser trabalhado e articulado com o ensino. Afinal, “A extensão é
necessária para que a comunidade acadêmica conheça o mundo externo do campus, e
para que a comunidade externa conheça o mundo acadêmico” (BUARQUE, 1994).
2.5 Políticas e Práticas de Pesquisa ou Iniciação Científica, de Inovação Tecnológica e
de Desenvolvimento Artístico e Cultural
Com vistas à futura oferta da Pesquisa na Faculdade de Sabará, foi implementada uma
Coordenadoria específica, que vem preliminarmente estruturando as condições e
possibilidades, e desempenhando alguns trabalhos afins, de forma preambular, rumo à
futura implementação.
Nesse sentido, para além da realização de Trabalhos de Conclusão de Cursos
(Monografias e Artigos), também merecem destaques alguns trabalhos importantes em
andamento.
1 - Convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Sabará,
autorizado por meio da Pró-Reitoria de Extensão do IFECT/Ministério da Educação.
Este convênio visa a formação de um Núcleo de Inovação e Desenvolvimento
Empresarial de Sabará (NIDES), constituído por professores e estudantes do IFMG,
Campus Sabará, e da Faculdade de Sabará que oferece, a partir de estudos e pesquisas,
soluções gerenciais e de tecnologia da informação (TI) para negócios ou pessoas que
queiram iniciar um novo empreendimento na cidade de Sabará-MG e região. Ele oferece
consultorias e capacitação em gestão e tecnologia da informação e ações para estímulo
à inovação e ao desenvolvimento de novos negócios por meio de parceria com a
Associação Comercial, Industrial e Agropecuárias de Sabará (ACIAS) e com a Câmara de
Dirigentes Logistas (CDL) de Sabará. O NIDES funciona, também, como um laboratório
para o desenvolvimento de práticas educacionais tendo em vista que é formado por
estudantes dos cursos superiores e técnicos, sob a orientação dos professores.
Para a formação do NIDES, a Faculdade de Sabará cedeu uma sala de sua propriedade
no centro do município para a realização das atividades.
2 - Dentro das disciplinas dos cursos de Administração e Direito:
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Seminário de vivência empresarial: nessa disciplina os próprios alunos criam e
organizam eventos como palestras e seminários.
Plano de Negócios: os alunos visitam creches, asilos e instituições sociais para
levantar dados, por meio da pesquisa in loco para montar um plano de
sustentabilidade para a instituição ao mesmo tempo que desenvolvem um
planejamento estratégico para a mesma.
História da Cultura Mineira: são realizadas visitas técnicas junto ao patrimônio
histórico das cidades mineiras para a realização de pesquisas patrimoniais e
posterior elaboração de estudos científicos.

3 - Convênio Marco de Colaboração Técnico- Científico- Cultural, firmado com a
Universidade FUMEC, para a expansão de atividades de ensino, pesquisa e extensão,
com a mobilização mútua de recursos e esforços.
4 – Grupos de pesquisa (atividades incipientes):
4.1 - Projeto de Capacitação em Pesquisa de Campo em Patrimônio Tangível e Intangível:
nesse projeto, busca-se a compreensão do processo educativo como um continuum, via
meio social, que lança o olhar crítico na direção de bens culturais a serem identificados,
reconhecidos, e mesmo admirados pelos alunos a fim de, dessa forma, esses alunos
serem agentes pesquisadores e, futuramente, transformadores de seu meio
sociocultural tão logo se sintam tocados pela importância da pesquisa voltada para tal
temática educativo-cultural. A Faculdade de Sabará está inserida em um município de
apelo “histórico cultural”, que se remete a Tempos Coloniais e do Ciclo do Ouro, à
beirada do Rio das Velhas, estando a Faculdade sediada também dentro de uma Reserva
Ambiental. Essas são algumas das justificativas para o desenvolvimento de tal projeto,
contando com alunos do Curso de Direito e seu olhar crítico e preservativo, bem como
com alunos do Curso de Administração, com seu olhar crítico de gestão e
empreendedorismo. Ainda em tempo, Ex-Alunos têm sido acionados a trabalhar nesse
projeto e já têm feito contribuições.
A capacitação tem sido realizada em sala de aula da Faculdade de Sabará, em horário
extraclasse. Após aulas expositivas, debates, montagem de planos de ação, discussão de
textos previamente endereçados aos alunos, a professora orientadora desse projeto
leva os alunos a atuarem em bens materiais e imateriais do município a fim de
interagirem em caráter de observação e pesquisa, levando em consideração,
especialmente, a metodologia da Observação Participante, método oriundo da
Antropologia.
Para essa capacitação e pesquisa, pressupõe-se a imersão nos fenômenos, e, em virtude
dos pressupostos metodológicos qualitativos, admitir-se-á flexibilidade metodológica
(que não significa falta de rigor científico), permitindo a inclusão de novos sujeitos,
revisão de questões e de procedimentos metodológicos e, sobretudo, ampliação ou
revisão do referencial teórico em face aos outros dados coletados. Daí a importância do
trabalho de campo, uma vez que ele permitirá aproximação e imersão dos
pesquisadores nos eventos e nos locais relativos às observações.
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A capacitação pretende seguir como linha de pesquisa relacionada aos cursos de Direito,
Administração e Pós-Graduações ligadas aos mesmos.
4.2 - O Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro, fundado em Sabará há mais de
vinte anos, hoje é recepcionado, sediado e patrocinado pela Faculdade de Sabará. O
Instituto em questão tem como finalidade a pesquisa, o estudo e a divulgação da
História, Geografia, Geologia, Arqueologia, Antropologia, Sociologia, Filosofia,
Economia, Paleontologia, Heráldica, Genealogia, Numismática, Filatelia, Estatística e
outras ciências de caráter complementar. As atividades dão ênfase aos assuntos que se
referem ao Estado de Minas Gerais e, de maneira toda especial, à época e à região que
os historiadores convencionaram intitular de CICLO DO OURO. Os membros do Instituto
representam cidades da região mencionada. Reúnem-se às segundas e às quintas-feiras
de cada mês, no Campus da Faculdade de Sabará, quando apresentam e discutem os
assuntos pertinentes às pesquisas que estão sendo ou serão realizadas. A entrada e
participação é franqueada a qualquer estudioso que se interesse pelos temas
abordados, contando invariavelmente com a presença de alunos, funcionários,
professores e representantes da sociedade local. Diversas monografias já foram
publicadas pela Instituto, em publicações anuais, denominado Revista do IHGCO, que,
no momento, encontra-se concluindo a edição do terceiro volume das suas obras.
4.3- O projeto Memória da Gente de Minas pretende tratar a Educação Patrimonial. O
espaço será na casa “Dona Geny Guerra” da Faculdade de Sabará, situada no Centro
Histórico, à Rua da República, 55. Serão abrigadas peças de pequenas dimensões, cujo
uso era comum na vida doméstica, educacional ou comercial, há mais de 100 anos, nas
Minas Gerais. Na implantação do Projeto, estão sendo admitidas peças de menos de 100
e mais de 50 anos, em razão de sua importância, bem como de réplicas de peças
centenárias, ainda inexistentes no Acervo de notável influência em nossa Cultura. A
captação de peças para o Acervo tem sido por meio de doações formais à Faculdade de
Sabará.
No que tange aos discentes, tem-se que alunos dos Cursos de Direito e de Administração
participam dessa montagem, desse reconhecimento de peças e histórias, além de
interagirem com demais profissionais, tomados para interação constante. Tem-se aqui
o propósito de que todos possam estudar, interagir e, por meio da Educação
Patrimonial, possam montar exposições e divulgações dos valores da Cultura, a partir
das diferenças culturais e de seus diferentes grupos formadores.
Vários são também os exemplos de atividades implementadas e em plena condução no
contexto acadêmico da Faculdade de Sabará, alguns inclusive integrantes do calendário
escolar anual, e que convergem para o tema ora abordado. Podemos mencionar o
Concurso da Diversidade Cultural, o Xirê da Cultura Negra, a participação no evento
denominado Cores do Rosário, Comidas de Senzala, o Dia do Índio, Projeto de Feira da
Cultura Mineira, Projeto de exposição de arte e cultura “Exposição da Primavera”, o
Projeto Teatral, o Projeto de Talentos Artísticos, entre outros. Em comum, tem o
desdobramento em trabalhos e discussões com os alunos, bem como em publicações
deles decorrentes.
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Muitos trabalhos incipientes relacionados ao tema têm sido conduzidos pela Faculdade
de Sabará, de forma preambular, com vistas a uma futura implementação da pesquisa.
Para tanto, conforme citado, foi instituída a Coordenadoria de Pesquisa, com o objetivo
de iniciar o planejamento e a estruturação desta dimensão tão relevante na academia.
Pode-se dizer, dessa forma, que as Políticas Institucionais e as ações acadêmicoadministrativas para a pesquisa estão relacionadas com a missão e a visão da Faculdade
de Sabará que entende o “fazer ciência e cultura” como elo importante das atividades
acadêmicas e que tem papel fundamental na formação do estudante e no
aprimoramento das suas habilidades, competências e atitudes. É que sempre se espera
do novo profissional que ele seja capaz de dar respostas criativas, concretas e imediatas
aos problemas que surgem em sua atividade diária, seja na família, na sociedade ou no
mercado de trabalho. Essa formação que vem, a princípio, sendo desenvolvida por meio
de diferentes atividades dentro de cada matriz curricular e em atividades incipientes de
iniciação científica, de extensão e de proteção e preservação dos valores artísticos e
culturais possibilitará ao aluno o exercício criativo e inovador, a capacidade, o juízo
crítico, a honestidade de princípios, a retidão de caráter e a responsabilidade social no
seu cotidiano.
A possibilidade futura em participar de projetos de pesquisa, na maioria das vezes, de
caráter multidisciplinar, estimulará ainda mais a formação do cidadão e líder, visando
ampliar o significado de pertencimento à cidade, capacitando-o a trabalhar em equipes,
e favorecendo o trabalho nas comunidades, aspectos estes hoje considerados
fundamentais na formação de um cidadão do bem, preocupado com o ambiente, a
sustentabilidade e as desigualdades sociais.
Considerando a iniciação científica como um dos pilares da formação de excelência
contida em sua proposta pedagógica, a Faculdade de Sabará adota políticas específicas
para o desenvolvimento de programa de iniciação científica vinculado a cada curso de
graduação (Administração e Direito) oferecido como, por exemplo, por meio da
realização de Trabalhos de Conclusão de Cursos (Monografias e Artigos), formação de
grupos de pesquisa e publicações de livros e revistas.
Nesse aspecto, a Faculdade de Sabará vem elaborando mecanismos para o
desenvolvimento futuro das pesquisas, visando contribuir para que o acadêmico exerça
um papel ativo em seu processo de formação. O objetivo de tal programa é fomentar a
criação de espírito crítico e investigativo nos acadêmicos, estimulando e despertando a
vocação científica de nossos alunos. Ele será um instrumento de apoio teórico e
metodológico à realização de projetos de pesquisa, de extensão e de responsabilidade
social.
Quanto às Políticas de Desenvolvimento Artístico e Cultural da Faculdade de Sabará, é
importante frisar que estão implícitas em todas as áreas e segmentos da instituição.
Estão nas atividades de extensão, de responsabilidade social e também perpassam pelos
conteúdos programáticos dentro de algumas disciplinas específicas, como a “História da
Cultura Mineira”, “Sociologia Geral” e “Antropologia” em que são trabalhadas
diferentes temáticas, como inclusão, diversidade, meio ambiente, direitos humanos,
pluralidade racial, valorização das identidades nacionais etc., assegurando a
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participação dos estudantes, professores, administrativos e comunidade no
desenvolvimento de ações, atividades, projetos e programas voltados para o
desenvolvimento artístico e cultural. Desse modo, a política cultural bem como a
artística está contemplada em todos os projetos pedagógicos dos cursos e nas atividades
extensionistas, por meio de atividades, como estudos dirigidos, seminários, pesquisas
de campo e visitas técnicas visando despertar nos alunos e colaboradores o interesse
em reconhecer a identidade social das comunidades às quais pertencem, bem como seu
patrimônio cultural e as formas de preservá-lo.
Além disso a Faculdade de Sabará procura incentivar toda a sua comunidade acadêmica
para a realização de ações culturais e o aperfeiçoamento de práticas institucionais
voltadas para a preparação da memória e do patrimônio cultural, programando eventos
culturais, como oficinas, exposições, espetáculos artísticos e musicais, cantatas,
formação de corais, festivais ou equivalentes, eventos esportivos e de lazer.
2.6 Políticas Institucionais Voltadas à Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente,
da Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural, e Ações
Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-Racial
As políticas institucionais da nossa IES têm se colocado em sintonia com as demandas
da contemporaneidade. Nos seus 20 anos de existência, a Faculdade de Sabará sempre
manteve um diálogo profundo com a sociedade, assumindo a perspectiva da educação
inclusiva para e na diversidade.
Incorporar as ações inclusivas em seu ambiente, combatendo o preconceito e
valorizando a diversidade, é um princípio que faz parte da missão da Instituição e de sua
vocação integradora. Assim, o PDI da Faculdade de Sabará define que em todos os seus
documentos institucionais, nos seus manuais, regimentos, regulamentos, conteúdos
disciplinares e metodologias curriculares de todos os seus cursos estejam observadas as
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena.
Em conformidade com o PDI, todas as ações empreendidas em prol da inclusão e
respeito à diversidade estão incorporadas às atividades de ensino, de forma transversal
e articulada com os conteúdos e as práticas curriculares, contextualizadas em
componentes relacionados à cidadania, aos direitos humanos e demais direitos e
prerrogativas elencadas em nossa Constituição Federal, com ênfase na superação de
todas as formas de preconceitos (geracional, étnicos, raciais, religiosos, étnicos e de
gênero).
Para além de abordagens nos conteúdos curriculares, está previsto no PDI a realização,
durante todos os semestres, de ricos e amplos debates sobre a valorização da
diversidade, como: ciclos de palestras e cursos com profissionais atuantes nas lutas
sociais; convênios com entidades representativas das minorias brasileiras, além da
promoção de eventos culturais de valorização das músicas, danças e tradições dos povos
africanos e indígenas tão presentes na arte brasileira, propagando conhecimento e
fortalecendo posturas de integração social diante da pluralidade étnico- racial, firmando
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os ideais tanto de reconhecimento quanto de igualdade de valorização das raízes
africanas, indígenas, europeias e asiáticas, bem como dos demais tipos de diferenças.
Todo esse arcabouço de ações tem por objetivo geral promover, valorizar e incentivar o
respeito à Diversidade Social, Cultural, Sexual e Étnico-racial por meio de movimentos e
atividades que possibilitam aos seus membros o reconhecimento da riqueza cultural de
nosso país. Como objetivos específicos, busca-se possibilitar a discussão do conceito de
inclusão e diversidade entre docentes e discentes, promover o respeito às diferenças de
gênero, raça, e condição social entre os membros da comunidade acadêmica, criar ações
de valorização e afirmação das influências culturais africanas e indígenas na formação
da identidade brasileira e de grupos minoritários, debater, formar e interagir junto à
formação do Egresso dos seus cursos de graduação sobre as atuais demandas políticas
educacionais da comunidade, implementando ações em âmbito regional e local, no que
se refere a todo tipo de diversidade. Busca-se ainda fomentar ações sensibilizadoras
junto à comunidade acadêmica e no entorno sobre a importância da inclusão e do
respeito à diversidade, e, ainda, apoiar a publicação de trabalhos na temática da
Inclusão e Diversidade. Como exemplo de atividades empreendidas, podemos citar o
Dia da Diversidade Cultural que é comemorado no dia de São Jorge (23 de abril), o
Concurso da Diversidade Cultural, o Xirê da Cultura Negra, a participação no evento
denominado Cores do Rosário e Comidas de Senzala, o Dia do Índio, entre outras.
Também, vale citar os Convênios celebrados com as instituições visando a
implementação de ações afirmativas: (- ONG Rede Colaborativa Brasil Mantenedora da
associação Cultural Afro Minas; - ONG A Cor da Cultura).
A Faculdade de Sabará também define no presente PDI uma postura inclusiva e ativa
de incorporar à comunidade acadêmica os fundamentos dos Direitos Humanos. Assim,
a IES se coloca como responsável direta pela implantação e implementação de políticas
internas que tratam da inclusão e diversidade, tendo por objeto de discussão no
contexto da educação nacional as políticas de direitos humanos, que têm como objetivo
buscar alternativas para garantir os direitos das pessoas (com ou sem deficiência), em
situação de vulnerabilidade social, e, simultaneamente, reiterar, focalizar e assegurar o
respeito à diversidade humana, principalmente a afirmação dos direitos humanos, bem
como os valores de respeito e aceitação das diferenças. São várias as ações promovidas,
e poderão ser vistas nas ações também de responsabilidade social, apresentadas no
item 2.7.
A Política de Educação Ambiental também está delineada no PDI e dela decorre a
presença de modo transversal, contínuo e permanente nas experiências de aprendizado
que compõem as matrizes curriculares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Sabará
dentro de diferentes contextos. Está presente na matriz curricular de seus cursos, nas
atividades complementares, nas atividades de extensão, em TCC, nos objetivos
institucionais e no aculturamento diário da comunidade acadêmica que se faz
privilegiada por também estar inserida dentro de uma reserva ecológica, chamada
Parque Dona Flora, situada às margens do Rio das Velhas. Tal contexto já propicia
inúmeras formas de envolvimento e conscientização quanto à preservação ambiental e
sua importância para a sociedade.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

30

FACULDADE DE SABARÁ
Nas atividades extensionistas em ações como, por exemplo, a Semana do Meio
Ambiente, a Faculdade de Sabará procura, por meio de suas ações, disseminar o
compromisso social com o meio ambiente e a sustentabilidade, organizando fóruns de
discussões com instituições públicas, privadas e ONGs, com foco nos temas atuais de
Responsabilidade Social, Sustentabilidade e de experiências com projetos sociais, e
ampliar as ações em Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural. No âmbito
operacional, a Faculdade de Sabará adota e estimula boas práticas na defesa do meio
ambiente em seu cotidiano, por meio da utilização racional de energia, separação de
resíduos, programas de envolvimento e sensibilização com a comunidade interna e
externa, etc.
Podemos afirmar que na formação e progresso para o desenvolvimento social, via
academia, propostas e realizações que envolvem a valorização da Diversidade Cultural
a partir da valorização do Meio Ambiente, garantindo ações de Memória Cultural, têm
sido cuidadosamente balizadas a fim de que todas as produções e ações dos discentes,
via docentes, sejam valorizadas. Olhares sobre o virtuosismo, por meio de produção
artística, identificação patrimonial, como importância tangível e intangível, têm
direcionado a partir do PDI a pauta das construções da faculdade.
Dessa maneira, a troca de saberes entre docentes, discentes, funcionários e sociedade
têm sido privilegiadas com políticas de desenvolvimento continuum representadas,
entre outras, por:
Projeto de Educação Patrimonial Material e Imaterial, inicialmente representado por um
projeto específico que, ao longo da Festa de Santo Antônio de Roça Grande –
Sabará/MG, contando anualmente com 100.000 romeiros visitando o Santuário, os
alunos atuarão para o processo registro, catalogação e proteção da festa; IHGARV –
Instituto Histórico e Geográfico do Alto do Rio das Velhas, com sede na IES e com
reuniões mensais dirigidas e organizadas pela IES, para a proteção, preservação e
propagação da memória histórica, geográfica, artística e cultural sobretudo da região;
Projeto de Feira da Cultura Mineira, Projeto de exposição de arte e cultura “Exposição
da Primavera”, o Projeto Teatral, o Projeto de Talentos Artísticos, o Projeto Xirê, da
Cultura Negra, o Dia da Diversidade, o Projeto Horta Comunitária, o Projeto Manuelzão,
o Projeto Rua em Tapetes, uma tradição bicentenária na Festa de Corpus Christi, além
dos Projetos Museológicos, “Memória da Gente de Minas”.

2.7 Políticas Institucionais Voltadas ao Desenvolvimento Econômico e à
Responsabilidade Social
A Faculdade de Sabará define diferentes ações no intuito de mobilizar seu público na
construção de compromissos e responsabilidades junto à comunidade local/regional,
visando a adoção de processos formativos, pautados na formação cidadã, em princípios
éticos, no desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos com relação aos processos
sociais, econômicos, políticos e culturais, no incentivo à criatividade e na formação
cultural ampla dos mesmos para identificar problemas e propor soluções às demandas
da sociedade.
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Desde o seu surgimento, por estar localizada em um município considerado como um
dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH), a Faculdade de Sabará sempre
pensou na existência da IES articulada com o seu papel social, que é o de ser um agente
de transformação contribuindo para o estabelecimento da justiça social e para o bemestar da população.
Sua preocupação vem desde a sua instalação dentro de uma área de preservação
ambiental até a saída do Egresso e seu acompanhamento social por meio de parcerias
com empresas, conselhos profissionais, órgãos públicos e outros, oferecendo convênios
de estágio e geração de empregos.
São os principais objetivos das ações de Responsabilidade Social asseguradas pela
Faculdade de Sabará:




Ser presença ativa e significativa no entorno sócio-ambiental-econômico e
cultural onde se insere.
Manter e elevar, permanentemente, o nível da qualidade dos serviços
educacionais que oferece, zelando pelo cumprimento da missão educacional.
Integrar-se à comunidade, convivendo e respeitando a diversidade e
assegurando a disseminação de valores e princípios éticos sólidos.

Para alcançar esse objetivo, a Faculdade procura desenvolver ações que envolvam
aspectos como diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística,
patrimônio cultural, desenvolvimento econômico, melhoria da infraestrutura local e
urbana, melhoria da qualidade de vida da população e inovação e intervenção social.
A Faculdade de Sabará, também, promove, participa e apoia a realização de vários
cursos e treinamentos direcionados aos funcionários públicos municipais, dentro de
suas instalações. Como exemplo, citamos as constantes capacitações dos servidores
públicos da Prefeitura Municipal, dos agentes do Poder Judiciário, da Polícia Civil e
Militar, dos Correios, entre tantas outros realizadas no Auditório Mestre Félix, da
Faculdade de Sabará.
A IES desenvolve programas voltados para a promoção da inclusão social e digital, para
a defesa do meio ambiente, para a preservação e construção da memória cultural, para
a construção do conhecimento e da produção artística do patrimônio cultural e para o
respeito à diversidade no município em parceria com o governo municipal.
Na área da Educação, a presença da Faculdade de Sabará na região estimula o
desenvolvimento em todas as suas modalidades e níveis, por meio de uma atuação ativa
junto à Secretaria Municipal de Educação. São vários cursos de formação docente,
palestras e seminários para professores, alunos e agentes administrativos, promovidos
pela Faculdade ou com o seu apoio, no intuito de melhorar a qualidade na educação
municipal. Também, promove cursos de capacitação e atualização abertos à
comunidade local e à iniciativa privada.
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Na área de Segurança Pública, a Faculdade sedia e compõe o Conselho Municipal de
Segurança Pública de Sabará – CONSEP, também composto pelo Delegado de Polícia
Civil, pelo Comandante do 61ºBatalhão de Polícia Militar, pelo Comandante do Corpo
de Bombeiros, além de representantes da Sociedade local. Além de participar, a
Faculdade recepciona em suas instalações as reuniões desse Conselho, bem como os
eventos e seminários, tendo diversas finalidades em prol da sociedade, entre as quais
destacam-se o planejamento de ações integradas de segurança e o envolvimento
comunitário, o que resulta em melhoria da segurança para os sabarenses.
Nas disciplinas dos cursos, as questões da Responsabilidade Social estão vinculadas de
tal forma que resultam em ações de ensino, pesquisa e extensão focadas na prestação
de serviços à comunidade, bem como ao respeito e à valorização do outro e da
promoção da inclusão social, racial e sexual. Como, por exemplo, quando os alunos dos
cursos de Administração e Direito realizam ações, projetos e atividades de apoio às
creches, asilos e demais entidades filantrópicas.
A Responsabilidade Social da Faculdade de Sabará, especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social do
município e de seu entorno, à defesa do meio ambiente, à memória cultural, à produção
artística e ao patrimônio cultural, está respaldada pelo evento anual, devidamente
reconhecido e certificado pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino
Superior (ABMES) por meio da realização do DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
UNIVERSITÁRIA, quando são desenvolvidas inúmeras atividades de cunho social
prestando assistência direta à população. Nesse dia toda a comunidade acadêmica
realiza uma grande ação social com prestação de diferentes serviços para a população
do município.
Com relação ao desenvolvimento econômico social do seu entorno e das comunidades
circunvizinhas, além das atividades já definidas acima, a Faculdade de Sabará realiza
eventos, ministra cursos, promove encontros, palestras e congrega lideranças em
eventos para o desenvolvimento local, contribuindo assim para uma melhoria nas
condições de vidas das pessoas mais vulneráveis.
Está em curso um projeto de capacitação destinado à população local, com vistas
sobretudo à preparação para empregabilidade. É um projeto que envolve a Faculdade,
as lideranças políticas e empresariais do município e o CDL, e tem como objetivo
capacitar pessoas desempregadas para empregabilidade, com oferta de cursos básicos,
preparação para entrevistas de emprego, testes vocacionais e análise de perfil
profissiográfico. Além disso, o projeto prevê capacitar também quem está colocado,
com vistas a otimizar produtividade e, especialmente no comércio, elevar a qualidade
no atendimento à população e aos turistas.
São muitas as atividades voltadas para o resgate da cidadania e do pertencimento da
população do município agregadas ao desenvolvimento social e à geração de renda,
entre as quais destacamos:
A – Integração à sociedade por meio de convênios, parcerias, apoios para acolher
projetos e propostas de diferentes cunhos visando minimizar os problemas sociais.
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B – Ofertas de programas de incentivos, bolsas e estágios.
C – Manutenção do Núcleo de Assistência Jurídica e de Conciliação.
D – Projeto de preservação da Bacia do Rio das Velhas.
E- Convênios com: Associação Cultural Afro Minas (ACAM) e ONG “A Cor da Cultura”.
F – Exposição da Primavera, que ocorre todos os anos no mês de setembro em parceria
com a Associação dos Artistas Plásticos de Sabará como incentivo à produção de
trabalhos de pintura em tela.
G – A Faculdade de Sabará sedia e participa do Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo
do Ouro (IHGCO) que tem como foco o levantamento patrimonial, histórico e geográfico
da região.
H – Patrocínio aos eventos gastronômicos e culturais da cidade.
I– Participação financeira e de apoio logístico aos eventos religiosos e tradicionais da
região, como as festas do Divino Espírito Santo, Festa de Santo Antônio da Roça Grande,
Festa da Nossa Senhora Aparecida e outras.
J – A Faculdade de Sabará coleta e distribui presentes de Natal por meio do recebimento
de “cartinhas para o Papai Noel” de alunos de instituições municipais localizadas em
regiões de alta vulnerabilidade social.
K – A Faculdade de Sabará realiza há mais de 17 anos a Festa de Natal para as crianças
carentes da comunidade do entorno.
L – A Faculdade mantém a horta comunitária, cultivada por docentes e alunos, sendo
seu produto distribuído para os assistidos da Sociedade São Vicente de Paulo. A
Conferência responsável pela distribuição está sediada também na Faculdade de Sabará,
contando com Confrades alunos e docentes.
M- Participação no Programa “Criança Feliz”, voltado para as famílias que se dirigem aos
CRAS (Centro de Referância em Assistência Social) do município de Sabará, a fim de
receberem orientações acerca de serviços/parcerias entre Faculdade de Sabará e
Desenvolvimento Social. O Programa “Criança Feliz”, este é um programa fundado por
quatro olhares a saber, da UNESCO, da ONU e da UNICEF, através da metodologia da
Psicóloga Social, norte america, Dra. Jane Lucas, e que tem por objetivo promover o
desenvolvimento saudável de crianças em risco de desnutrição, problemas de saúde e
atraso no desenvolvimento, com o foco no fortalecimento da relação do cuidador e da
criança em questão.
2.8 Política Institucional para Internacionalização
Acompanhando o movimento de organizações de pesquisa e de instituições de ensino
superior brasileiras em torno do assunto “internacionalização”, a Faculdade de Sabará
incluiu em seu PDI ação e meta relativas ao assunto, na perspectiva de oferecer a
docentes e discentes a possibilidade de conhecer e planejar sua conexão com essa
realidade irreversível de conhecimento científico globalizado.
Algumas atividades já estão sendo desenvolvidas, e ainda em 2018 a Faculdade de
Sabará nomeará comissão para incremento das atividades, com desenvolvimento
formal e estruturação necessária ao mais amplo atingimento do propósito, definido no
PDI.
As experiências já desenvolvidas em 2018 foram:
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Palestra proferida por um Universitário Norte Americano, Sebastian Loretti, da
Queens University of Charlotte, North Carolina, no Auditório da Faculdade de
Sabará, com o tema “What Brazil can learn from U.S. Politcs – A student’s point
of view”, com a presença de um intérprete e de 350 alunos em nosso auditório,
tendo inclusive alunos de outras instituições de ensino e membros da sociedade
civil organizada no evento.
Acolhida ao Rei da cidade de Ifé, da Nigéria, em visita à Sabará, o qual proferiu
um discurso com os temas da diversidade e educação. Também com intérprete,
vários alunos e toda a comunidade local puderam ouvir a mensagem deixada de
força e igualdade. Antes de tornar-se rei, Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi foi um
empresário que se destacou pela abordagem da criatividade e inovação. Foi
nomeado chanceler da Universidade da Nigéria e viajou por muitas partes da
Nigéria pregando a unidade e a paz entre os governantes tradicionais e
promovendo o empoderamento da juventude para reduzir a taxa de
criminalidade e o desemprego na sociedade. Ele emprega mais de 20 mil
mulheres viúvas no seu empreendimento como forma de diminuir a
desigualdade e ainda trabalha com institutos de pesquisa agrícola sobre
rendimentos melhorados, com vistas ao encorajamento dos jovens para
voltarem às terras agrícolas. Deixou a mensagem final “We are not slaves. We
are slaves when we have no Education”.
Visita Guiada à OEA – Washington, EUA, para outubro de 2018.

2.9 Política de Comunicação com a Comunidade Externa
A comunicação é uma necessidade imperiosa e estratégica com vistas a não somente
informar, mas também integrar os públicos que compõem a contextualização da IES.
A Faculdade de Sabará empreende esforços para aperfeiçoar a cada dia a sua forma de
comunicação com a Comunidade Externa.
A divulgação de suas atividades, possibilidades e propostas de extensão é realizada no
jornal de maior circulação da cidade e também no periódico da Faculdade de Sabará,
mensal, “O Acadêmico”, que é distribuído em toda a cidade e endereçado para vários
sabarenses cadastrados. É também encaminhada de forma eletrônica, pelo processo de
mailing e postado no site e nas redes sociais. As postagens nas redes sociais e no site
vem se destacando também como um instrumento importante e eficaz para a
comunicação de toda a vida acadêmica, pelo que a equipe de comunicação e tecnologia
vêm apropriando dos recursos disponíveis neste campo em busca da constante
ampliação da capacidade comunicativa.
Considerando ainda o caráter participativo na IES com toda a comunidade local, o
encontro de lideranças do município, promovido em diversas oportunidades no
Auditório da IES, é um momento não apenas de troca de experiências e entrosamento,
como também uma forma de aproximação e comunicação com líderes multiplicadores
de opinião.
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Por fim, alguns veículos de comunicação também se incumbem de propagar a
comunicação, tais como outdoors, rádio, faixas e afins.
2.10 Política de Comunicação com a Comunidade Interna
A Faculdade de Sabará também vem empreendendo significativos esforços para
potencializar suas possibilidades na comunicação com a Comunidade Interna, seguindo
a mesma percepção na qual o comunicar ultrapassa aquele importante objetivo
informativo e alcança também o valioso ativo da integração e do envolvimento de seus
públicos.
Para potencializar o alcance dos objetivos de comunicação interna propostos e
esperados, para além dos informativos veiculados nos instrumentos institucionais,
como manuais, calendário escolar, periódico mensal “O Acadêmico”, site, redes sociais,
comunicação visual, entre outros, novas ferramentas foram também criadas, como o
aplicativo próprio para dispositivos móveis, como a divulgação de eventos e
possibilidades feitas por banners atrativos expostos pelo Campus , e a implementação
de uma política de sensibilização da comunidade interna para o envolvimento com as
possibilidades acadêmicas.
A divulgação de suas atividades, possibilidades e propostas de extensão, publicadas no
periódico da Faculdade de Sabará, o “Acadêmico”, estão diariamente antecipadas no
site, no aplicativo e nas redes sociais da IES. Ainda dentro das políticas de comunicação
interna, existem eventos próprios realizados coletivamente no Auditório da IES, para
comunicação e atualização da comunidade interna, a exemplo do evento da CPA para
apresentar os resultados avaliativos do SINAES, bem como a apropriação deles, por
parte da IES.
As possibilidades tecnológicas também estão sendo aprimoradas e utilizadas para a
comunicação da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa para com os docentes
e o corpo técnico administrativo, a exemplo da intranet e dos grupos de aplicativos,
administrados com regras conciliadoras e que vêm surtindo um bom efeito para a
comunicação ágil e efetiva. As reuniões constantes com docentes e corpo administrativo
são também uma forma de sólida comunicação com este público, que cada vez tem se
mostrado mais inteirado e engajado pela eficácia da boa comunicação.

2.11 Política Institucional de Acompanhamento dos Egressos
A Faculdade de Sabará valoriza a importância em manter a proximidade com o Egresso,
buscando se inteirar e se aproximar dos impactos positivos que a formação proposta
está propiciando ao mundo do trabalho e à sociedade. Lado outro, pretende representar
para o Egresso uma referência contínua de Academia, de possibilidades para a Educação
Continuada, para a extensão, para as ações humanitárias, e para o convívio duradouro,
oportunizando assim a permanente troca de experiências com ofertas de viabilidades
mútuas.
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O acompanhamento de Egresso na Faculdade de Sabará tem sido aprimorado por meio
de ferramenta apresentada pelo setor de tecnologia da IES. Tem sido direcionado a
todos os Egressos um e-mail em que é manifestado o grande interesse da Faculdade em
saber notícias de cada um deles. Ao final do e-mail, existe um link que redireciona o
Egresso ao site da Faculdade de Sabará, dentro de um formulário de pesquisa, breve,
em que é perguntado se ele está exercendo atividade profissional e quanto tempo ele
levou, após a formatura, para ingressar no mercado de trabalho. É perguntado se houve
reposicionamento após a formatura, com melhorias ou promoções, para aqueles que
estavam colocados antes de se formarem, e o tipo de organização em que ele exerce a
profissão. Ainda, é perguntado se ele já realizou a pós-graduação e se acompanha as
notícias da Faculdade pelos meios de comunicação. Por fim, é oportunizado ao Egresso,
em campo aberto, a possibilidade do envio de comentários por escrito.
Os resultados têm sido muito interessantes, com percentual significativo de
reaproximação. Nos campos escritos, as manifestações predominantes são de
agradecimentos e posturas receptivas à iniciativa.
Cabe ressaltar que, a partir da análise advinda da tabulação que a ferramenta apresenta,
algumas posturas e direcionamentos estão sendo implementados.
Para além dos convites emitidos dos eventos acadêmicos, palestras, seminários,
atividades de extensão, especializações, capacitações, entre outros, os Egressos que
estão posicionados no mercado de trabalho, sobretudo os que galgaram posição de
destaque, estão sendo convidados para ministrarem palestras em eventos acadêmicos,
a fim de compartilharem experiências e conteúdo para o alunato, com um enfoque
motivacional. Já para aqueles que estão com alguma dificuldade de colocação, é
proposta uma reunião para análise de cada situação específica, com ofertas de
capacitações e aconselhamentos para cada situação, o que é feito com a Comissão de
Acompanhamento de Egressos, composta por professores psicólogos e com experiência
em RH. Também está sendo proposto, para o Egresso que se manifesta na pesquisa, o
convite para participação no café com o Egresso, em uma manhã de debates, precedida
de palestras com tema por um deles proferido.
Para além dessas iniciativas, a Faculdade de Sabará abre prioridade para os Egressos nos
processos de contratação, quer seja para o Corpo Docente, quer seja para o Corpo
Técnico Administrativo. Trata-se de critério de desempate quando das contratações,
valendo a posição de Egresso não apenas como fator de desempate, como também
como preferência, desde que cumpridos os requisitos para o cargo, como titulação e
experiência comprovada, e, para a docência, guardada a aderência das titulações com
as disciplinas a serem lecionadas. Como efeito desta política, existe hoje no Corpo
Docente aproximadamente 10% de Egressos lecionando, na graduação e na pós, tendo
um deles já ocupado inclusive cargo de Coordenadoria. No Corpo Técnico
Administrativo, o percentual é ainda maior, na casa de 15%.
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3 DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS
3.1 Oferta de Cursos e Programas
Faz-se, a seguir, a apresentação dos dados relativos ao número de vagas, dimensões das
turmas, turno de funcionamento e regime de matrícula dos Cursos da Faculdade de
Sabará. Também constará, nas informações que se seguem, a situação atual dos Cursos.
Os quadros a seguir demonstram os Cursos de graduação já existentes: Bacharelados
em Administração e Direito.
Bacharelado em Administração
Períodos Vagas
Turno
8

50 semestrais

Bacharelado em Direito
Períodos Vagas
10

40 semestrais

Regime de Situação Curso
Matrícula
Noturno Semestral Renovação de Reconhecimento
pela Portaria nº 704, de 18/12/2013

Turno

Regime de Situação Curso
Matrícula
Noturno Semestral Renovação de Reconhecimento
pela Portaria nº 638, de 21/10/2016
38

3.2 Pós-Graduação Lato Sensu
A oferta da pós-graduação Lato Sensu está informada no item 2.3, b, neste PDI.
3.3 Programas de Extensão
A oferta da extensão está informada no item 2.4, neste PDI.
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4 PERFIL DOS CORPOS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
4.1 Corpo Docente
4.1.1 Titulação, Forma de Contratação e Política de Capacitação Docente e Formação
Continuada
Todos os professores são contratados pela CLT, atendendo-se estritamente os acordos
coletivos de trabalho firmados entre SINEP MG e o SINPRO MG. Embora não obrigada a
percentuais mínimos de regime de trabalho de tempo parcial e integral, a Faculdade
empenha-se para aumentar o número de docentes alocados nesses tempos.
A Faculdade de Sabará prima pela manutenção do quadro do corpo docente,
entendendo que a titulação acadêmica dos professores é um parâmetro de qualidade
do ensino universitário. Lado outro, as experiências, as vivências profissionais e as
competências didáticas dos docentes também são valorizadas para efeito de
contratação e manutenção dos professores da Instituição.
A Faculdade de Sabará está direcionada para uma constante majoração na titulação de
seu corpo docente, tendo priorizado nos processos de contratação os professores com
mestrado ou doutorado obtidos em Instituição devidamente credenciada pela CAPES.
Todavia, é entendimento da Instituição que, para além da titulação acadêmica de
mestre e doutor, há de se incentivar o corpo docente ao constante exercício de
aperfeiçoamento e qualificação sob a ótica da Educação Continuada. Para tanto, além
de atividades endógenas (encontros, seminários, capacitações), os professores são
estimulados a frequentar outros fóruns de interesse de suas respectivas áreas, bem
como a proceder à produção intelectual, por meio de elaboração de artigos, ensaios,
programas e projetos.
Fundamentalmente, esse exercício de qualificação constante deve aliar, em especial no
caso das disciplinas profissionalizantes, os conhecimentos teórico-metodológicos de
cunho acadêmico com o saber profissional propriamente dito.
A presente orientação tem como objetivo geral assegurar aos Cursos um corpo docente
com formação consistente e também com postura crítico-reflexiva, de forma a conferir
dinamismo e qualidade diferenciada ao processo ensino-aprendizagem.
A consecução de tais objetivos dar-se-á paralelamente à consecução das metas
estabelecidas para a qualificação (titulação) acadêmica nos próximos cinco anos. Para
alcançar as metas pertinentes, a Faculdade cuidará de divulgar, especialmente por meio
das coordenações dos Cursos e de sua direção acadêmica, as oportunidades de
formação de interesse dos docentes, viabilizando sua participação por meio de ajustes
no calendário escolar e na grade horária, e ainda por meio de subvenções para sua
integração aos eventos e para a publicação de seus trabalhos.
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No caso das bolsas ou subvenções, existem determinados critérios, como a
disponibilidade de recursos financeiros, as áreas prioritárias e o desempenho do
docente a ser contemplado.
Em relação à vital necessidade de inclusão das pessoas surdas à educação, com
atendimento especializado e que possibilite a integração com os estudantes ouvintes,
são disponibilizados cursos de extensão e aperfeiçoamento para os professores, que
abordam a aquisição de Libras. Tais cursos são custeados pela Faculdade de Sabará.
Também é Política da Faculdade de Sabará abrir vagas, sem ônus, para os docentes que
se interessarem em cursar os programas de Pós-Graduação ministrados dentro da
Instituição.
O Corpo Docente da Faculdade de Sabará está composto por mais de 50% dos docentes
com titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu, sendo que a
majoração deste índice é objetivo deste PDI.
A situação dos professores que estão matriculados em cursos de mestrado e doutorado
é a seguinte: seis docentes especialistas cursando mestrado, um docente especialista
cursando doutorado e três docentes mestres cursando doutorado. Sendo assim, dez
docentes estão prestes à obtenção de título Stricto Sensu.
A Faculdade de Sabará promove periodicamente os chamados seminários didáticopedagógicos.
Nestes encontros, são transmitidas capacitações, atualizações, revisões de normas
acadêmicas e avaliativas, bem como são feitas explanações acerca dos PDI, PPI, PPC,
buscando a manutenção do engajamento e envolvimento dos docentes em busca dos
propósitos coletivos e institucionais.
Também são trabalhados os resultados avaliativos institucionais, sobretudo no que diz
respeito à avaliação docente, em que as coordenadorias, de posse das análises das
fragilidades detectadas, promovem uma exposição levando propostas para correções
necessárias aos pontos críticos com vistas a um realinhamento construtivo.
4.1.2 Critérios para Seleção e Contratação de Professores
A contratação de professores segue critérios definidos que contemplam requisitos
mínimos a serem preenchidos. A titulação mínima permitida para a contratação é a de
especialista, contudo, prioriza-se a contratação de mestres e doutores. Além da
titulação, o candidato precisa comprovar experiência acadêmica e profissional. Para
candidatar-se a uma cadeira na Faculdade de Sabará, a experiência e a titulação
precisam encontrar aderência com a área pretendida. Verifica-se ainda, por meio de
entrevistas e aulas simuladas, a capacidade didática e de relacionamento do docente,
levando-se em conta as habilidades de comunicação oral e escrita. Atualmente, temos
conseguido superar o índice de 50% de docentes com titulação obtida em programas de
pós-graduação Stricto Sensu.
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4.1.3 Procedimentos de Substituição Eventual de Professores
Nos casos de afastamento de docentes, a Instituição promove a contratação de
substitutos que atendam o requisito mínimo de comprovação de título de especialização
e de disponibilização de tempo de dedicação ao curso.
4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Todos os funcionários técnico-administrativos são contratados pela CLT, atendendo-se
estritamente os acordos coletivos de trabalho firmados entre SINEP MG e o SAAEMG Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais.
O Corpo técnico-administrativo da Faculdade de Sabará está estruturado dentro dos
diversos órgãos da diretoria, departamentos e coordenações.
A gestão do capital humano da Faculdade de Sabará, no que diz respeito ao corpo
técnico-administrativo, tem a clara proposição e desenvolve inúmeras ações para criar
condições do crescimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidades de
conhecimento, desenvolvimento de habilidades e de competências, em compromisso
com a Instituição e com a sociedade. Pretende-se, com esta política, tornar o ambiente
universitário humanístico nas relações de trabalho e convívio social.
Para tanto, ações são desenvolvidas, entre as quais se podem citar:
41




Contínua reavaliação dos procedimentos e práticas para melhor conduzir as
ações do corpo técnico-administrativo.
Programas de incentivo ao aumento da escolaridade e titulação, inclusive com a
concessão de bolsas integrais para aqueles que cursarem alguma graduação,
capacitação ou pós, ofertados na Faculdade de Sabará.
Programas de treinamento e capacitação nas várias áreas específicas da atuação
dos componentes do corpo técnico-administrativo.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

FACULDADE DE SABARÁ
5 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES
O modelo de gestão instituído pela Faculdade de Sabará e seus princípios básicos estão
delineados em seu Regimento, que aborda toda sua estrutura organizacional,
administrativa e pedagógica, com suas responsabilidades gerenciais.
Considerando o novo Marco Regulatório da Educação Superior instituído pelo Ministério
da Educação no ano de 2017, a Faculdade de Sabará prepara novo texto regimental para
submissão à análise do MEC.
Este PDI apresenta a organização administrativa ainda em vigor:
Art. 9º - São responsáveis pela administração da Faculdade:
I.
II.
III.
IV.

Congregação.
Diretoria.
Departamento.
Instituto Superior de Educação (Este suprimido).

O Regimento da Faculdade de Sabará prevê que a Congregação, órgão superior
deliberativo em matéria didático-científica e disciplinar, é constituída pelo Diretor
Didático Pedagógico, que é seu Presidente, pelos demais Diretores, pelos Chefes de
Departamento, pelos 10 Professores Titulares mais antigos em exercício, por um
Representante Estudantil, por um Representante da Comunidade e por um
Representante da Mantenedora.
A Diretoria é o órgão executivo superior, que gerencia, coordena e atualiza as atividades
da Faculdade, e é constituída de dois Diretores Executivos, um Diretor Jurídico, um
Diretor Didático-Pedagógico e um Diretor de Secretaria. Estes são indicados pela
Diretoria da Mantenedora.
Os departamentos são constituídos pelos docentes e um representante do corpo
discente. Os chefes dos departamentos são designados Coordenadores de Cursos.
Na estrutura de gestão há também as seguintes Coordenadorias, instituídas para melhor
alcançar os objetivos institucionais. São elas:





Coordenadoria de Extensão;
Coordenadoria de Estágio;
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação; e
Coordenadoria de Registros.

Existem ainda a Ouvidoria e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, disponíveis para
Estudantes e também para Professores.
A gestão da Faculdade de Sabará, tanto no nível de decisões estratégicas, quanto no
nível operacional, é conduzida por órgãos colegiados. A Congregação tem a
responsabilidade de deliberar e tomar as decisões administrativo-pedagógicas com
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vistas à Faculdade como um todo. Os Departamentos deliberam e decidem sobre
questões acadêmicas e pedagógicas no âmbito dos Cursos.
Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas têm por finalidade dar o devido suporte
administrativo, organizacional, didático e pedagógico para a boa conduta das inúmeras
atividades de ensino ordinárias e extraordinárias.
O primeiro destes órgãos é a Secretaria Geral, que é o órgão central de apoio às
atividades organizacionais e obedece a regulamento próprio, aprovado pela Sociedade
Educacional e Cultural de Sabará, Entidade Mantenedora da Faculdade de Sabará.
Outro órgão de apoio é a Tesouraria / Contadoria. Os seus encargos são exercidos pela
Mantenedora, por meio da Gerência Financeira, a quem compete a arrecadação dos
rendimentos financeiros das atividades desenvolvidas e a cobertura das despesas
realizadas, de acordo com a disponibilidade de orçamento.
A Faculdade de Sabará usufrui de grande autonomia em relação a sua Mantenedora.
Conforme os termos regimentalmente estabelecidos, a Mantenedora provê os meios e
a Faculdade de Sabará, como entidade independente administrativa e
pedagogicamente, gere estes meios, sempre dentro dos limites da legislação e atos
normativos vigentes.
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6 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E ESTÍMULO À PRODUÇÃO DOS DISCENTES
6.1 Políticas de Atendimento aos Discentes
O Dicionário Houaiss nos ensina que a palavra aluno vem do latim (do lat. alumnus,
alumni, proveniente de alere, que significa “alimentar, sustentar, nutrir, fazer crescer”).
Daí o sentido de “lactante”. Sendo assim, a etimologia nos conduz a associar o termo
aluno àquele que ainda é dependente. Isto posto, quando pensamos no discente, o
vemos não apenas como o ser que aprende, mas também como alguém a ser cuidado,
instruído, orientado, aconselhado, auxiliado e também acudido.
Com este olhar, a Faculdade de Sabará tem uma política abrangente para atendimento
aos alunos e procura otimizar sempre esta dimensão tão importante dirigida a este
público basilar da academia.
Nesse sentido, a Faculdade de Sabará, dentro de sua política institucional, dispõe de
várias formas de apoio ao discente, as quais serão a seguir apresentadas:
6.1.1. Acompanhamento Pedagógico
O apoio ao discente, no que tange ao seu desempenho e aproveitamento pedagógico,
é exercido sistematicamente, a partir dos resultados de observação e análise, ou a partir
de provocação espontânea, do próprio aluno. Esse processo contínuo é constituído em
uma integração de esforços, onde participam todos os atendentes, os docentes, os
coordenadores, os diretores, a ouvidora e o NAPE (Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao
Estudante).
Os instrumentos de acompanhamento da evolução e da aprendizagem do acadêmico,
constituem-se de vários expedientes. As avaliações da aprendizagem formal, as
avaliações institucionais, os controles estatísticos de resultados, as entrevistas
amostrais com alunos, as observações assistidas, os seminários didático-pedagógicos
com o corpo docente, entre outros, mensuram a evolução da qualidade do ensino e
identificam os discentes que demonstram maiores dificuldades na compreensão e
acompanhamento dos conteúdos. A estes, são voltados um olhar mais atento em sala
de aula pelos próprios professores, que tentam promover o nivelamento por meio de
estratégias alternativas de ensino. Na grande maioria dos casos, esta intervenção dos
professores em sala de aula é o suficiente. Todavia, existem os casos em que os baixos
resultados ou dificuldades de qualquer natureza persistem, quando então a
Coordenadoria de Curso convida o aluno para um diálogo, onde poderá ser proposto o
encaminhamento do mesmo ao NAPE (Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante).
O NAPE também pode ser procurado por iniciativa do próprio aluno, e seu objetivo é
proporcionar um atendimento especializado, que consista em um acompanhamento
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

44

FACULDADE DE SABARÁ
sistemático, feito por uma profissional psicóloga e psicopedagoga, que atende
regularmente em seu gabinete na Faculdade. O NAPE auxilia o aluno, orientando-o de
formas diferentes, conforme diagnóstico de cada caso. Assim, o auxílio pode ser simples
encaminhamento para os cursos de nivelamento, grupos de estudos ou monitoria, como
também pode ensejar o início de um atendimento psicopedagógico específico e
acompanhado. O Encaminhamento ao NAPE, também pode ser sugerido para a
Coordenadoria de Curso, após análise de outras observações, feitas também por outros
agentes internos, e não apenas em casos de dificuldades no aprendizado, como também
em outras necessidades particulares manifestadas e observadas no discente.
6.1.2. Apoio Financeiro ao Discente
Buscando facilitar a permanência do discente que encontra-se em dificuldades
financeiras, vários são as alternativas disponibilizadas, como, por exemplo, o
parcelamento de dívidas, a abertura de carência para pagamentos em caso de
desemprego, a retirada de multa e juros em situações justificáveis ou até mesmo a
completa anistia dos débitos em caso de doença grave na família. Cada caso é analisado
pela Gerência Financeira e pela Diretoria Executiva, com pareceres adequados à cada
situação fática.
Dentro desses incentivos, existe também a política de inclusão, onde aqueles alunos
portadores de necessidades especiais, recebem descontos de 50 a 100% nas
mensalidades.
São praticados os financiamentos estudantis, nas modalidades do FIES e de
financiamento privado.
Existem ainda programas de bolsas que contemplam descontos de até cem por cento
para estudantes comprovadamente incapazes de arcarem com seus estudos, além de
bolsas parciais, distribuídas para aqueles que também apresentam dificuldades
financeiras. As análises para concessão dessas bolsas são realizadas pela diretoria
executiva e deferidas dentro das cotas disponibilizadas pela Mantenedora. Os
funcionários da IES são contemplados com bolsas integrais, no programa de “Bolsa
Mário Henrique”. Para a manutenção das bolsas, todos os alunos devem comprovar
bom aproveitamento do curso, por meio de nota, frequência e participação em
atividades extracurriculares, havendo regulamento próprio para manutenção no
programa de bolsas.
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6.1.3. Apoio Extraclasse - Cursos de Aperfeiçoamento, Extensão e Nivelamento.
Com o ingresso, o aluno tem à sua disposição diversos cursos de nivelamento e
aperfeiçoamento, com 67 cursos disponíveis na plataforma IPED, além de um curso
específico de português instrumental. A monitoria e os grupos de estudo, regidos por
regulamento próprio, também atuam para o contínuo aperfeiçoamento e nivelamento
dos discentes. Além disso, é propiciado ao aluno a participação em inúmeras atividades
de extensão, eventos e atividades culturais e possibilidades de iniciação à pesquisa, o
que contribui para a sua formação conforme o perfil esperado do egresso.
6.1.4. Estágio
A Coordenadoria de Estágio promove a celebração de Convênios e a seleção de vagas
de Estágio para o alunato, de forma a ingressá-los no campo profissional para o contato
com a prática e ainda, de forma a prover condições de sustento. As oportunidades são
divulgadas no aplicativo, no site e nos murais de aviso.
6.1.5. Ouvidoria
Por meio da Ouvidoria o discente é sempre encaminhado para a solução de suas
demandas, independentemente de serem pedagógicas, financeiras, de relacionamento,
ou questões de foro pessoal. O Ouvidor sempre auxiliará o aluno, resolvendo
pendências, dúvidas, ou direcionando-o, quando for o caso, aos setores pertinentes,
adiantando previamente as demandas aos respectivos responsáveis.
A ouvidoria pode ser provocada pessoalmente ou de forma eletrônica, pelo “faleconosco”. Todos os atendimentos e respectivos andamentos e resultados, ficam
registrados na Coordenadoria de Registros.
Além disso, todos os agentes administrativos da Faculdade de Sabará são orientados
para atenderem com presteza e acolhimento a todos os alunos em todas as suas
demandas. Trata-se de orientação da própria mantenedora, que inclusive presta
atendimento pessoal a todos que desejam falar ou requerer algo.
6.1.6. Infraestrutura Tecnológica de Apoio
O discente tem a sua disposição sistema integrado com inúmeros recursos on-line,
permitindo consulta de notas, frequência, situação financeira, além de acesso a
documentos, informações e uma série de serviços acadêmicos, o que pode ser feito,
inclusive, por meio do aplicativo para dispositivos móveis. Na Biblioteca, o aluno poderá
acessar remotamente o acervo e fazer reservas on-line. O sistema permite ainda a
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interatividade do aluno e corpo docente. Dentro do campus, está disponibilizada a rede
wi-fi de grande escala. Além disso, docentes promovem atividades interativas em blogs,
chats e outros meios eletrônicos de envolvimento da comunidade acadêmica, em
propostas alternativas e atrativas de aprendizagem e crescimento.
6.1.7. Acessibilidade
Em conformidade com as Políticas de Educação Inclusiva e com Manual de
Acessibilidade da Faculdade de Sabará, são garantidas variadas formas de adaptação
tecnológica, ambiental, adaptações didático-pedagógicas, acompanhamentos e
serviços, bem como garantido os direitos de preferencias em atendimentos, locais
reservados e todas as medidas de eliminação de barreiras dentro da comunidade
acadêmica. Além disso, é reservada bolsa de, no mínimo 50% para portadores de
deficiências que estudarem na Instituição.
6.1.8. Outros benefícios
O programa de benefícios, que contempla convênios firmados com vários setores,
disponibiliza facilidades e descontos para os alunos da Faculdade de Sabará.
Além dos itens acima, é também disponibilizado ao discente rede wi-fi em todo o
campus, seguro acidente e estacionamento gratuito.
6.2 Políticas Institucionais e Ações de Estímulo à Produção Discente e à Participação
em Eventos (Graduação e Pós-Graduação)
A política de ação e estímulo à produção discente e participação em eventos da
Faculdade de Sabará objetiva conduzir o acadêmico a desenvolver uma formação e
atitude científica que reflita o desempenho de um profissional capacitado a enfrentar
os novos desafios que o mundo globalizado lhe impõe.
Por meio da interação das diferentes áreas do saber e da implementação do projeto
pedagógico de cada curso, são definidas as diretrizes que deverão fazer parte do perfil
profissional do aluno visando ampliar e melhorar a sua capacidade de utilizar
conhecimentos acadêmicos, científicos e tecnológicos disponíveis, para produzir novos
conhecimentos, e, a partir deles, contribuir significativamente para a sociedade.
Cada curso deve não apenas estimular a reflexão sistemática sobre tais conteúdos
programáticos, mas principalmente incentivar o acadêmico na elaboração de projetos e
atividades que situem a formação profissional em um horizonte de interesse mais
crítico, reflexivo e atuante na solução dos problemas e demandas da sociedade.
Com o objetivo de fomentar o cumprimento da Política de ação e estímulo à produção
discente e participação em eventos, a Faculdade de Sabará propõe espaços de produção
do conhecimento e de autonomia intelectual e uma ampla gama de atividades que
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conduzam à aprendizagem permanente por meio dos trabalhos desenvolvidos em sala
de aula (produção de artigos, TC e TCC etc.) e fora dela por meio das atividades de
extensão, atividades complementares e de responsabilidade social que contribuam para
sua formação, tais como visitas técnicas, trabalhos de campo, participação em eventos,
grupos de pesquisa, dentre outros.
Por meio dos cursos de graduação e pós-graduação, a Faculdade de Sabará promove a
utilização de métodos que priorizam espaços de investigação e inovação, além da sala
de aula, e que permitam ao acadêmico a construção de sua própria identidade
favorecendo seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Nesse sentido, a Faculdade de Sabará propõe as seguintes estratégias e ações:
A – Estratégias






Incentivar a produção científica discente própria ou em colaboração com seus
orientadores.
Aprimorar o espírito analítico-crítico e científico do discente.
Incrementar a inovação de soluções por meio da participação do aluno em
Iniciação Científica e Tecnológica.
Oportunizar a participação discente nas produções acadêmicas em conjunto ou
isoladamente, ampliando e melhorando a sua participação nas incipientes
atividades de pesquisa.
Incentivar o aluno da graduação e da pós-graduação a ser agente ativo de sua
formação, buscando ampliá-la por meio da educação continuada.

B – Ação








Investir em programas de extensão, iniciação científica, grupos de pesquisa e de
atividades complementares e na realização de eventos de caráter científico.
Criar meios para que os acadêmicos desenvolvam seu espírito investigativo, sob
a orientação docente, realizando estudos, análises, pesquisas e projetos.
Estabelecer uma estrutura de orientações que dê suporte acadêmico à
realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso (Monografias, projetos,
resenhas, artigos etc.).
Criar, para um momento futuro, conforme PDI, linhas de pesquisa e apoiar a
formação e consolidação dos grupos de iniciação científica e de pesquisa.
Sistematizar a organização institucional da produção científica de alunos e
docentes.
Apoiar a editoração da produção científica estimulando o seu cadastramento em
rede.
Estimular a participação da comunidade acadêmica em eventos para a
divulgação de resultados obtidos.

A Faculdade de Sabará disponibiliza recursos humanos, financeiros e logísticos para a
realização dessas atividades, não medindo esforços para a sua execução. Seja por meio
de cessão de espaços e de pessoal como, também, por meio de investimento financeiro
para as atividades fins e atividades complementares como o desenvolvimento de
banners, folders, flyers, entre outros recursos para melhor divulgação dos eventos.
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Como exemplos dessa política podemos citar:
1 - Divulgação das produções
As produções acadêmicas e demais atividades desenvolvidas pelos alunos são
disponibilizadas no site da Faculdade (www.faculdadesabara.com.br) e nos periódicos
“O Acadêmico” e nas Revistas Anuais, “O Almanaque”.
2 - Convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Sabará,
autorizado por meio da Pró-Reitoria de Extensão do IFECT/Ministério da Educação.
Este convênio visa a formação de um Núcleo de Inovação e Desenvolvimento
Empresarial de Sabará (NIDES), constituído por professores e estudantes do IFMG,
Campus Sabará, e da Faculdade de Sabará que oferece, a partir de estudos e pesquisas,
soluções gerenciais e de tecnologia da informação (TI) para negócios ou pessoas que
queiram iniciar um novo negócio na cidade de Sabará-MG e região. Ele oferece
consultorias e capacitação em gestão e tecnologia da informação e ações para estímulo
à inovação e desenvolvimento de novos negócios por meio de parceria com a Associação
Comercial, Industrial e Agropecuárias de Sabará (ACIAS) e com a Câmara de Dirigentes
Logistas (CDL) de Sabará. O NIDES funciona, também, como um laboratório para o
desenvolvimento de práticas educacionais tendo em vista que é formado por estudantes
dos cursos superiores e técnicos, sob a orientação dos professores.
Para a formação do NIDES, a Faculdade de Sabará cedeu uma sala de sua propriedade
no centro do município para a realização das atividades.
3 - Dentro das disciplinas dos cursos de Administração e Direito:







Seminário de vivência empresarial: nessa disciplina os próprios alunos criam e
organizam eventos como palestras e seminários;
Plano de Negócios: os alunos visitam creches, asilos e instituições sociais para
levantar dados, por meio da pesquisa in loco para montar um plano de
sustentabilidade para a instituição ao mesmo tempo que desenvolvem um
planejamento estratégico para a mesma;
História da Cultura mineira: são realizadas visitas técnicas junto ao patrimônio
histórico das cidades mineiras para a realização de pesquisas patrimoniais e
posterior elaboração de estudos científicos;
Estágio Supervisionado: elaboração de artigos sob a orientação dos professores;
e
Trabalho de Conclusão de Curso: elaboração das monografias.

4 – Grupos de pesquisa (atividades incipientes).
No curso de Direito, temos a formação de dois grupos de pesquisa: Direitos Humanos e
Meio Ambiente.
Para ambos os Cursos, temos os trabalhos em andamento que é o Projeto de
Capacitação em Pesquisa de Campo em Patrimônio Tangível e Intangível, Projeto
“Memória da Gente de Minas”, temos as possibilidades ainda de participação nos de
pesquisa no âmbito do IHGCO.
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5- Convênio Marco de Colaboração Técnico- Científico- Cultural, firmado com a
Universidade FUMEC, para a expansão de atividades de ensino, pesquisa e extensão,
com a mobilização mútua de recursos e esforços.
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7 INFRAESTRUTURA
7.1 Instalações Administrativas
A Faculdade dispõe dos seguintes espaços:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria
Salas de Professores
Reprografia
Diretorias
Biblioteca
Laboratório de Informática
Sala de Estudos Individuais
Auditório
Sala de Reunião
CPA
Ouvidoria
NAPE
Coordenadoria do Curso de Direito
Coordenadoria do Curso de Administração
Acervo/Arquivo Acadêmico
Almoxarifado
Tesouraria
Área de Convivência, com Cantina
Diretório Acadêmico
Estacionamento para alunos, professores e funcionários.

A Faculdade de Sabará dispõe de casa no Centro Histórico de Sabará, onde funciona o
SAJ – Serviço de Atendimento Jurídico, e sedia o Juizado Informal de Conciliação.
7.2 Salas de Aula
A Faculdade de Sabará conta com 18 salas de aulas, claras e arejadas e revestidas com
isolamento acústico. As salas de aulas contam com 50m2, carteiras tubulares e cadeiras
estofadas, com boa ergonomia. Estão equipadas com tela de projeção e preparação para
o uso de recursos multimídia. Possuem espaço reservado para portadores de
necessidades especiais. Dezesseis salas contam com ventiladores nos tetos e duas
contam com ar-condicionado.
7.3 Auditório
A Faculdade de Sabará possui Auditório com 400 m2, com capacidade para 350 pessoas,
equipado com sistema de som, televisão, preparação para projeção, sanitários
masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais. Possui internet banda
larga e Wi-Fi.
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7.4 Salas de Professores
A Faculdade de Sabará disponibiliza duas salas de professores, equipadas com
computadores, internet e Wi-Fi.
7.5 Espaços para Atendimento aos Discentes
Existem espaços distintos para atendimentos aos discentes, conforme o atendimento a
ser prestado. Sendo assim, existe a sala de Ouvidoria e NAPE, existem as Salas das
Coordenadorias, e também os Gabinetes de atendimento ao aluno, da Diretoria
Executiva, que atende os alunos com dificuldades variadas e demandas financeiras.
Todos os órgãos de apoio estão também estruturados para atendimento aos discentes,
tais como, tesouraria, biblioteca, secretaria, reprografia, entre outros.
7.6 Espaços de Convivência e de Alimentação
A Faculdade de Sabará está localizada dentro de um Parque Ecológico, contando assim
com espaços diferenciados de convivência inseridos em vários pontos do Campus. Além
da Cantina, constituída de uma casa mobiliada para os fins a que se destina, com mesas
e cadeiras na parte interna e em suas varandas, existem também, por toda a extensão
do Campus, pequenas praças, caminhos ecológicos e vários recantos. Existem pequenos
lagos e pomares, sendo que, no ponto mais alto, existe uma Capela edificada em estilo
Barroco, a Capela do Divino, ladeada por um Adro, sombreado por um gigantesco
Bambuzal (Bambu-Açu), que conta com mais de 300 anos.
7.7 Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas: Infraestrutura Física
No Laboratório de Informática, existem 24 microcomputadores interligados em rede,
assistidos por internet com fibra ótica, e licenças do Windows 10 e Pacote Office 2016,
dispondo de mobiliário apropriado ao espaço.
O SAJ, situado em uma casa no Centro Histórico de Sabará, possui cinco
microcomputadores interligados em rede, assistidos por internet 10 mega, e licenças do
Windows 10 e Pacote Office 2016, além de impressora multifuncional. Possui livros de
consulta para a prática jurídica. Possui mobiliário adequado para o fim a que se propõe.
7.8 Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA
A Sala da CPA possui mobiliário adequado, mesa integrada com quatro estações de
trabalho, armários, além de internet com fibra ótica acessível via cabo ou Wi-Fi,
contando também com impressora multifuncional. Tem ainda disponível sala de
reuniões com mesa dotada de recursos de rede e multimídia, para 8 lugares.
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7.9 Biblioteca: Infraestrutura
A Biblioteca encontra-se instalada em uma área de 300 m2, especificamente projetada
e construída para tal fim. O layout interno conta com área e móveis apropriados para
estudos individuais, para leitura e para serviços, disponibilizados de maneira funcional,
permitindo um fluxo otimizado de empréstimos e circulação. Preserva-se, assim, a
ambiência necessária às atividades.
Está edificada em local privilegiado, de elevada altitude, com uma linda vista para o
Parque Ecológico do Campus, sendo, assim, um lugar extremamente aprazível e
apropriado aos estudos.
O horário de funcionamento da biblioteca é de 07h30 às 21h30, de segunda a sextafeira.
Os controles de gestão estão a cargo de software InfoISIS que controla o Acervo de
maneira digital, permitindo reservas e consultas a distância. A informatização da
consulta ao Acervo se dá por meio do sistema de Consulta em Bases de Dados CDS/ISISSIPEDI 2.00. O InfoISIS SIPEDI é o aplicativo de consulta às bases em formato ISIS, que
oferece várias formas de pesquisa e consulta ao Acervo. O SIPEDI é um sistema de fácil
utilização por seus usuários, trazendo consigo a otimização de todo o Acervo existente
na Biblioteca, permitindo consultas e reservas de forma virtual ou on-line.
O espaço em tela conta assim com recursos de informática que asseguram a
identificação sistematizada do Acervo acessado pelos usuários a partir de referências
específicas, quais sejam assunto, tema, autor etc. Tanto a operacionalização dos serviços
bem como o acesso às informações de interesse se dão de forma rápida e eficiente,
assegurando aos usuários a prestação de serviços extremamente prática e funcional.
Existem terminais disponíveis para a consulta individual do usuário, tanto ao Acervo
quanto à Internet. A internet utilizada é por fibra ótica, disponibilizando acesso Wi-Fi
para os usuários e os computadores estão com as licenças do Windows 10.
Todo material da biblioteca está catalogado segundo o Catálogo Decimal Universal - CDU
- o que facilita muito a operacionalização do Acervo por parte dos funcionários,
comunidade acadêmica e comunidade sabarense, uma vez que o acesso à biblioteca é
estendido a esta citada parcela.
O Acervo está composto por 10.546 títulos, 14.731 exemplares e 54 periódicos
especializados, indexados e correntes na forma virtual, sendo 33 deles da Thomson
Reuters / Revista dos Tribunais online. Possui ainda 2 revistas e 2 Jornais, na forma física.
Segue abaixo a relação dos periódicos:
Revista dos Tribunais, 2- Revista do Processo, 3- Revista Brasileira de Ciências Criminais,
4- Revista de Direito Empresarial, 5- Revista de Direito do Consumidor, 6- Revista Daqui
Direito do Trabalho, 7- Revista Tributária e de Finanças Públicas, 8- Revista dos Tribunais
Sul, 9- Revista dos Tribunais São Paulo, 10- Revista dos Tribunais Rio de Janeiro, 11Revista dos Tribunais Nordeste , 12- Revista de Arbitragem e Mediação, 13- Revista de
Direito Ambiental, 14- Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 15- Revista
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de Direito Constitucional e Internacional, 16- Revista de Direito Privado, 17- Revista
Brasileira de Direito Desportivo, 18- Revista de Direito das Comunicações, 19- Revista de
Direito Imobiliário, 20- Revista de Direito da Infância e da Juventude, 21- Revista do
Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, 22- Revista do IBRAC, 23- Revista Tributária
das Américas, 24- Revista de Direito Previdenciário, 25- Revista de Direito de Família e
das Sucessões, 26- Revista de Ciências Penais, 27- Revista de Direito Educacional, 28Revista de Direito Brasileira, 29- Revista de Direito Civil Contemporânea, 30- Revista de
Processo Comparado, 31- Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, 32- Revista de
Direito Recuperacional de Empresa, 33- Revista de Direito Tributário Contemporâneo;
34- Âmbito Jurídico: Revista Jurídica Eletrônica Trimestral A Priori, 35- Âmbito Jurídico,
36- Correio da Cidadania, 37 – Escritório Online, 38 – Jus Navegandi, 39- Mundo Legal,
40- Revista Consultor Jurídico, 41 – Revista Virtual de Direitos Humanos, 42- Âmbito
Jurídico: Revista Jurídica Eletrônica Trimestral, 43- Gestão e Produção, 44- Gestão e RH
Editora, 45 – Gestão em Ação, 46- JISTEM: Jornal Of Information Systems And
Tecnologya Management, 47- O&S Organizações e Sociedade, 48- RAC- Revista de
Administração Contemporânea, 49- RAUSP- Revista de Administração, 50- Revista
Contabilidade e Controladoria – RC&C, 51- Revista de Administração Mackenzie, 52 –
Revista Produção Online, 53- Revista Universo Contábil, 54- Sinergia – Revista do
Instituto de Ciências Econômicas, ADM e Contábeis, 55- Revista Exame, 56 – Revista
Istoé, 57- Jornal Estado de Minas, 58 – Folha de Sabará.
7.10 Biblioteca: Plano de Atualização do Acervo
O plano de atualização do Acervo da Biblioteca Maria Machado de Lima, da Faculdade
de Sabará, é regido pelo instrumento próprio, designado Políticas de Aquisição,
Expansão e Atualização do Acervo, o qual será abaixo transcrito:
“A Biblioteca Maria Machado de Lima, da Faculdade de Sabará, tem seu planejamento
do Acervo regido pelas diretrizes que compõem a presente política, com vistas ao
atendimento pleno de suas finalidades, em consonância com a missão e com os
objetivos da Instituição.
O objeto central do presente instrumento é possibilitar o crescimento ordenado das
coleções, acompanhando as inovações tecnológicas, norteando as aquisições,
atualizações, expansão e também os descartes, privilegiando o equilíbrio, a demanda, a
qualidade e a agilidade no atendimento dos usuários.
Em um processo contínuo, estão tratadas as formas de aquisições e descartes,
garantindo-se a funcionalidade e o desenvolvimento do Acervo amparados em critérios
claros, técnicos e precisos.
1- INTRODUÇÃO
A política de aquisição, expansão e atualização do Acervo tem por finalidade instituir
critérios para a atualização, levando-se em conta os recursos orçamentários disponíveis
e equalizados às necessidades levantadas pela gestão da Biblioteca em consonância com
apontamentos exteriorizados pelos usuários.
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Para o alcance dos objetivos, é de extrema relevância o envolvimento de toda a
comunidade acadêmica juntamente aos profissionais da informação, em busca de um
processo decisório baseado em definições advindas de um processo participativo.

2- OBJETIVO
2.1 Objetivo geral
Estabelecer uma Política para aquisição, expansão e atualização da Biblioteca Maria
Machado de Lima, da Faculdade de Sabará.
2.2 Objetivos específicos
1. Definir as normas de atualização, observando disponibilidade de recursos,
periodicidade e racionalidade do crescimento do Acervo.
2- Estabelecer critérios para orientar no processo de seleção e aquisição.
3- Estabelecer critérios para os descartes.
4. Estabelecer regras para o recebimento de doações.
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3- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos materiais que irão compor o Acervo será realizada pelo Corpo Docente,
juntamente com à Coordenadoria dos Cursos, com vistas a atender às Bibliografias
básicas e complementares dos cursos ofertados.
Para a realização do processo de seleção de materiais, os seguintes critérios serão
considerados:
1. Qualidade do conteúdo: Verificar a abordagem quanto ao grau de abrangência,
profundidade e atendimento aos públicos usuários.
2. Autoridade: Verificar a reputação e autoridade do autor e das editoras em suas áreas
de abrangência.
3. Atualidade: Verificar ano de publicação e a contemplação de atualizações ocorridas,
se estão ou não atualizadas nas obras.
4. Idioma: Verificar se os idiomas das publicações atendem aos usuários, considerando
que os clássicos exigidos poderão ser adquiridos em outro idioma, se somente
disponibilizado nesta forma.
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5. Custo adequado: Verificar alternativas financeiras de descontos, prazos, valores
comparativos, levando em consideração qualidade de impressão, encadernação, entre
outros, além da justificativa de custo em relação aos quantitativos de usuários a serem
abrangidos ou não.

4- AQUISIÇÃO
As solicitações de compra deverão ser encaminhadas pelos Professores aos
Coordenadores de Curso, por meio de formulários próprios, apontando se o material
consta na bibliografia básica ou complementar das respectivas disciplinas, indicando
ainda a quantidade necessária.
Tais indicações são feitas anualmente, em todo mês de abril.
Após o encerramento das solicitações, os Coordenadores avaliarão os pedidos,
confrontarão os mesmos aos critérios de seleção existentes, e equalizarão os
quantitativos sugeridos com os parâmetros de qualidade definidos pelo INEP,
encaminhando, em seguida, um relatório de necessidades de aquisições para a Diretoria
Executiva.
Por sua vez, a Diretoria Executiva, após análise e entrevista com o Bibliotecário acerca
do relatório, iniciará o processo de aquisição solicitando ao Departamento de Compras
a aquisição dos materiais.
Em caso de atualizações relevantes que venham ocorrer após o período mencionado, os
próprios Coordenadores podem solicitar diretamente à Diretoria Executiva as aquisições
urgentes, de forma a não prejudicar os usuários.
O Procedimento será o mesmo para a solicitação de assinaturas de periódicos
eletrônicos ou não.
Outros casos especiais serão também tratados, individualmente, entre NDEs,
Coordenadorias, Diretorias Executivas, Diretoria Didático-Pedagógica e Bibliotecário.

5- DOAÇÕES E PERMUTA
As doações serão estudadas pelo Bibliotecário, podendo ser recusadas caso não
atendam às necessidades dos cursos e, ainda, caso não atendam aos critérios de seleção
definidos.
No caso de doações, ou permuta, também há de se verificar com extremo rigor o estado
de conservação do material, precavendo de pragas que possam comprometer itens
existentes na Biblioteca.
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Caso estiverem em consonância com os critérios existentes de seleção e conservação, o
material recebido será incorporado ao Acervo por meio da forma de doação.
Já as permutas serão realizadas disponibilizando-se a lista de duplicatas de livros ou
periódicos, comparando com outras bibliotecas, e admitindo o material, conforme os
critérios de seleção.

6- DESCARTE
Em determinadas situações, após avaliação do Bibliotecário, poderá ocorrer a retirada
de coleção ativa para doações ou, ainda, para ser eliminado, com vistas à otimização do
uso e do espaço.
Para decidir acerca do descarte, serão considerados os critérios a seguir:
1. Inadequação do conteúdo em relação às áreas do Acervo.
2. A desatualização das obras, que não sejam consideradas históricas e que foram
repostas por outras atualizadas.
3. Condição física irrecuperável e afetada por pragas, que, mediante a relevância da obra
para o Acervo, deverá ser avaliada a substituição ou recuperação do material.
57
4. Material sem consulta há mais de 5 anos, ou periódicos não correntes que não tenham
demandas, ou, ainda, informativos semanais com mais de 3 anos.
7.11 Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente
Para além do Laboratório de Informática, existem espaços de apoio de informática,
sendo disponibilizados acessos aos usuários a computadores no setor de reprografia e
na sala de estudos, que existe ao lado da Biblioteca. Em todas as instalações da
Faculdade está disponibilizado o acesso Wi-Fi com internet banda larga.
7.12 Instalações Sanitárias
Em cada andar da Faculdade de Sabará, existem instalações sanitárias compatíveis com
as dimensões dos respectivos andares e usuários. Nos três andares do Edifício Lourdes,
existem instalações adaptadas para uso dos PNE, e também os sanitários masculino e
feminino. No Edifício Marli, também estão disponíveis os sanitários masculino e
feminino, além daqueles adaptados para PNE. No auditório, situado no edifício
Christina, também existem sanitários masculino, feminino e para os Portadores de
Necessidades Especiais. O andar deste mesmo edifício, que serve a parte administrativa,
também está dotado de sanitários masculino, feminino e acessível.
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7.13 Infraestrutura Tecnológica
A Infraestrutura tecnológica da Faculdade de Sabará está preparada para recepcionar a
utilização de metodologias baseadas em recursos da internet. Nesse sentido estão
disponibilizados os recursos tecnológicos que propiciam maior qualidade de uso para
docentes e discentes, tais como, link dedicado de fibra ótica e estrutura interna de
equipamentos de alta robustez para garantir acesso de qualidade. Todo tráfego é
constantemente monitorado para permitir ações preventivas e manter o alto nível de
acesso. Está disponibilizado Wi-Fi unificado e de grande escala para acesso de toda a
comunidade acadêmica.
As estações de trabalho estão devidamente licenciadas e dimensionadas de acordo com
a necessidade de trabalho de cada colaborador, com Windows 10 professional e Pacote
Office 2016. Quanto ao servidor, está estruturado com o Servidor Windows Server
Essentials 2012 R2 integrado ao Active Directory, trazendo mais segurança e
estabilidade para os usuários de rede e recursos compartilhados.
Referente à parte de sistemas de informação e comunicação, várias inovações foram
implementadas e seguem em pleno funcionamento, tais como:





Aplicativo mobile disponível nas plataformas Apple e Android;
Sistema CRM “Sistema Aula” unificando as informações. Integrado e operante
24horas tanto para o professor quanto para os alunos com recursos acessíveis
online, de maneira prática e rápida;
Sistema de gestão web para informações pedagógicas integrado com o aplicativo
mobile;
Intranet para acesso a documentos e informações administrativas e acadêmicas,
tais como, consulta a horas complementares, emissão de certificados,
comunicação direta com coordenadores, consulta a acervo e reservas, entre
outras. Esta intranet está integrada ao aplicativo mobile de forma que todas as
informações podem ser consultadas por qualquer smartphone ou tablet.

7.14 Infraestrutura de Execução e Suporte
A Faculdade de Sabará conta com serviço especializado para garantir o suporte e
execução da infraestrutura, contando com gerência de TI e equipe terceirizada. O
monitoramento de toda estrutura é garantido por meio de contratos de prestação de
serviços, que contemplam em seus objetos toda a execução e suportes necessários ao
perfeito funcionamento, manutenção, atualização e expansão dos recursos tecnológicos
e toda a sua infraestrutura, vinte e quatro horas por dia. Os contratos estão a cargo das
empresas Cemig Telecom, Sistema Aula, Infoisis e Infolinx.
7.15 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos
O plano de expansão e atualização de equipamentos é balizado por regulamento
próprio, a seguir copiado:
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PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A expansão e atualização de equipamentos da Faculdade de Sabará será balizada pelas
diretrizes que compõem a presente política, com vistas ao atendimento pleno de suas
finalidades, em consonância com a missão e com os objetivos da Instituição.
O objeto central do presente instrumento é possibilitar o perfeito funcionamento do
parque tecnológico da Faculdade de Sabará, bem como, planejar a contínua atualização
e expansão, para atender, com qualidade e agilidade, as demandas e os objetivos
planejados pela Instituição.
Em um processo contínuo, estão tratadas as formas de aquisições e descartes,
garantindo-se a funcionalidade e o desenvolvimento dos recursos tecnológicos
amparados em critérios claros, técnicos e precisos.

1- INTRODUÇÃO
A política de aquisição, expansão e atualização de equipamentos tem por finalidade
instituir critérios para a atualização e expansão, levando-se em conta os recursos
orçamentários disponíveis equalizados às necessidades levantadas pela gestão
institucional, em consonância com apontamentos exteriorizados pelos usuários.
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2- OBJETIVO
2.1 Objetivo geral
Estabelecer uma Política para aquisição, expansão e atualização dos equipamentos da
Faculdade de Sabará.
2.2 Objetivos específicos
1. Definir as normas de atualização, observando disponibilidade de recursos,
periodicidade e racionalidade da expansão e atualização dos equipamentos.
2- Estabelecer critérios para orientar no processo de aquisição.

3- NORMAS DE ATUALIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E EXPANSÃO
Os equipamentos tecnológicos são substituídos dentro de um período de 5 anos, sendo,
entretanto, atualizados na metade do tempo com os upgrades possíveis, conforme
definição da equipe de TI especializada.
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Os casos de manutenção estarão submetidos às regras contidas no Manual de
Manutenção da Faculdade de Sabará.
A expansão do parque tecnológico é atrelada ao Plano de Desenvolvimento Institucional
e às demandas interlocutórias aprovadas pela Mantenedora, conforme solicitações e
encaminhamentos neste instrumento definidos.
A expansão, atualização e substituição de outros equipamentos e maquinários são
realizadas conforme previsão no PDI, conforme a possibilidade de otimização dos
processos e conforme a necessidade justificada, à Diretoria Executiva, pelo Encarregado
de Serviços Gerais.

4- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO

Para a realização do processo de seleção de novas máquinas e equipamentos, os
seguintes critérios serão considerados: a qualidade do produto, a reputação da marca,
a atualidade dos dispositivos, o dimensionamento entre configuração e destinação do
equipamento, a garantia ofertada, a disponibilidade de assistência técnica e o custo.
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5- AQUISIÇÃO
As solicitações de aquisição para substituição ou upgrades programados de
equipamentos tecnológicos serão encaminhadas, pelos gestores de TI, à Diretoria
Executiva, com base nas necessidades presentes e previsões de expansão. Serão
analisadas ainda todas as demandas registradas pelos setores e seus respectivos
usuários, que poderão, a qualquer tempo, apresentar requisições, justificadamente, aos
gestores de TI.
Caso as sugestões venham das Coordenadorias, Núcleos Acadêmicos, Corpo Discente ou
Docente, os formulários de aquisição passarão pelas Coordenadorias de Curso, que
analisarão os pleitos e os encaminharão aos gestores de TI. Após análise final pelos
mesmos, os pleitos serão encaminhados à Diretoria Executiva.
A aquisição de outros equipamentos estarão a cargo do Encarregado de Manutenção e
Serviços Gerais, podendo ser por ele solicitada por percepção própria ou por indicação
dos usuários, a partir do levantamento das necessidades. As solicitações serão
encaminhadas pelo Encarregado, com as respectivas justificativas, para a Diretoria
Executiva.
Todas as aquisições aprovadas pela Diretoria Executiva são encaminhadas à
Mantenedora.
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7.16 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação
O setor de tecnologia da informação foi reformulado para trazer recursos que
possibilitem maior qualidade de recursos tecnológicos para docentes e discentes.
Relacionado à infraestrutura, foi implantado um novo link dedicado de fibra ótica e
estrutura interna de equipamentos de alta robustez para garantir acesso de qualidade
para os funcionários e alunos. Todo tráfego é constantemente monitorado para permitir
ações preventivas e manter o alto nível de acesso. Está disponibilizado Wi-Fi unificado e
de grande escala para acesso de toda a comunidade acadêmica.
Contamos atualmente com estações de trabalho devidamente licenciadas e
dimensionadas de acordo com a necessidade de trabalho de cada colaborador, com
Windows 10 Professional e Pacote Office 2016. Quanto ao servidor, está estruturado
com o *Servidor Windows Server Essentials 2012 R2 integrado ao Active Directory,
trazendo mais segurança e estabilidade para os usuários de rede e recursos
compartilhados.
Referente à parte de sistemas de informação e comunicação, várias inovações foram
implementadas e seguem em pleno funcionamento, tais como:







Aplicativo mobile disponíveis nas plataformas Apple e Android;
Sistema CRM “Sistema Aula” unificando as informações. Integrado e operante
24horas tanto para o professor quanto para os alunos com recursos acessíveis
online, de maneira prática e rápida;
Sistema de gestão web para informações pedagógicas integrado com o aplicativo
mobile;
Intranet para acesso a documento e informações administrativas e acadêmicas,
tais como, consulta a horas complementares, emissão de certificados,
comunicação direta com coordenadores, consulta e reservas de livros,
periódicos eletrônicos, entre outras. Esta intranet está integrada ao aplicativo
mobile de forma que todas as informações podem ser consultadas por qualquer
smartphone ou tablet; e
Ações de comunicação visual e mídias sociais para manter o máximo de
proximidade entre instituição e aluno.

Todos os sistemas estão em constante avaliação e novas melhorias são implementadas
frequentemente.
O sistema de telefonia está sendo ativada por meio de digitronco ótico (Projeto em fase
terminal de implementação).
7.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
O setor de tecnologia da informação, com vistas à futura implementação parcial na
modalidade a distância, desenvolveu um sistema EAD utilizando as principais
tecnologias e obedecendo normas de usabilidade para oferecer ao professor e ao aluno
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a melhor navegação possível e consequentemente o maior aproveitamento do
conteúdo lecionado.
O sistema permitirá avaliar o desempenho dos alunos por meio de relatórios e gráficos
para que o professor possa atuar o mais próximo possível dos educandos. O portal EAD
foi construído seguindo padrões de responsividade para permitir acesso de
computadores desktop e também de tablets e smartphones, o que garante possiblidade
de acesso de qualquer lugar e dispositivo.
7.18 Acessibilidade às Instalações Físicas, Equipamentos e Mobiliários
A Faculdade promoveu ajustes físicos e tecnológicos para cumprimento da legislação
que trata de Acessibilidade, como instalação de elevadores, instalação de pisos táteis
em todas as rotas acessíveis no Campus, sinalização em todas as escadas, instalação de
corrimãos, construção de rampas, construção dos banheiros para cadeirantes e pessoas
com dificuldade de locomoção, ajustes dos balcões, com rebaixamentos para
atendimento dos cadeirantes, adequação de portas e espaços reservados nas salas de
aula, Biblioteca, Laboratório e Auditório. No Campus, há ainda sinalização vertical e
horizontal, com faixas de travessia, placas e reserva de vagas de estacionamento.
Caso necessário, o aluno contará com um tutor treinado e permanente, para
acompanhamento nos estudos e trabalhos acadêmicos. Em casos de deficiência
auditiva, o aluno poderá solicitar, e conforme legislação em vigor, um tutor intérprete,
e tradutor, para auxiliá-lo no desenvolvimento do curso.
Está implementado o Software VLIBRAS nas máquinas de uso comum.

7.19 Atendimento Prioritário, Imediato e Diferenciado
É importante frisar que aos portadores de necessidades especiais têm assegurados,
entre outros:





Atendimento prioritário, imediato e diferenciado nos protocolos e demais
dependências da Faculdade de Sabará.
Atendimento no laboratório de informática com os hardwares e softwares que
se fizerem necessários para a utilização plena do mesmo.
Acompanhamento por profissionais, quando se fizer necessário, em situações
especiais, tais como vestibulares, avaliações, leitura de documentos, etc.
Bolsa de estudos para todos os portadores de necessidade especiais, a partir de
50%, podendo chegar aos 100%, de acordo com as condições financeiras do
aluno.

Há documento próprio instituindo as Políticas e Planos de Atendimento aos Portadores
de Necessidades Especiais ou com Mobilidade Reduzida.
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8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
8.1 Evolução Institucional a Partir dos Processos de Planejamento e Avaliação
Institucional
A evolução institucional da Faculdade de Sabará vem sendo alcançada com a orientação,
sobretudo, dos resultados avaliativos e seus impactos no Plano de Desenvolvimento
Institucional e na gestão acadêmico administrativa.
Toda avaliação tem por finalidade apontar um diagnóstico, retratando realidades a
serem sublimadas. Sua influência nos processos de gestão representa a reação
institucional, traduzida em uma apropriação orientada de medidas visando recuperação
e crescimento. Assim, os impactos avaliativos precisam afetar o processo de
planejamento institucional e a gestão acadêmico-administrativa, implicando em
alinhamento de posturas capazes de conduzir a Instituição pelos caminhos do contínuo
aperfeiçoamento e do pleno atingimento dos objetivos.
Essas ações advindas do impacto avaliativo compõem anualmente um Relatório de
Apropriação de Resultados, os quais serão anexado ao Presente PDI, possibilitando a
percepção da evolução institucional em consonância com as Diretrizes e Políticas neste
instrumento delineadas alinhadas com os resultados avaliativos percebidos
anualmente.
Destaca-se, abaixo, ações mencionadas no Relatório de Apropriação de Resultados
Avaliativos, referente à Avaliação 2016, com medidas executadas em 2017,
evidenciando posturas diante do diagnóstico avaliativo, senão vejamos:
Em 2017, os resultados avaliativos da Autoavaliação no Exercício 2016, analisados em
conjunto com os resultados do ENADE 2015, divulgados em 2017, e, ainda, em conjunto
com o último resultado de Avaliação Externa, impactaram nos processos da gestão
acadêmico-administrativa da Faculdade de Sabará, imprimindo realinhamentos em
estratégias e práticas pedagógicas, Acadêmicas e Administrativas, Ações referentes ao
Corpo Docente e Ações concernentes à Infraestrutura, sendo implementadas as ações
de melhoria e evolução institucional, que constam no Relato Institucional e no Relatório
de Apropriação de Resultados da Faculdade de Sabará, e que abaixo será apresentada
de forma sucinta:
No âmbito das ações Pedagógicas, Acadêmicas e Administrativas foram intensificadas
as abordagens das metodologias ativas, das práticas interdisciplinares, foram majoradas
as possibilidades do nivelamento, com oferta de Curso de Português Instrumental
customizado; 67 cursos disponíveis na plataforma IPED relacionados com os cursos
contidos no PPC do Curso de Administração; 28 cursos disponíveis na plataforma IPED
relacionados com os cursos contidos no PPC do Curso de Direito.
Foram reestruturados os departamentos acadêmicos objetivando o alcance melhor dos
objetivos institucionais, sendo reformuladas e criadas as Coordenadorias de Extensão,
Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Ouvidoria e o Atendimento
Psicopedagógico. Também foram edificadas novas salas para as respectivas
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Coordenadorias e reservado um gabinete exclusivo para, de forma reservada, promover
o adequado atendimento ao aluno. Houve um substancial incremento das atividades de
extensão, com destaque para a implementação da Primeira e grandiosa Ação Social,
realizada no Centro Histórico de nosso município, que nos rendeu o selo da ABMES de
Responsabilidade Social, além dos eventos I Xiré da Consciência Negra, Dia da
Diversidade Cultural, Seminário sobre Direitos Humanos e Atuação Política, Seminário
do Direito do Trabalho, Seminário de Direito Constitucional, Procissão Motorizada de
Nossa Senhora Aparecida, Feira do Livro, Trilha do Conhecimento, Montagem dos
Bicentenários Tapetes de Serragem na Festa de Corpus Christi, Semana do Meio
Ambiente, entre várias outras ações que serão mencionadas oportunamente em outros
itens deste mesmo instrumento.
No âmbito do corpo docente, além do incremento de docentes com titulação, foram
incrementados incentivos à produção científica e publicações.
Na Infraestrutura, no campo da tecnologia, houve significativo avanço, com
implementação de fibra ótica, criação de aplicativo para celular, ampliação dos sistemas
acadêmicos, de gestão e da biblioteca, registrando grande avanço na disponibilização
de novas ferramentas e possibilidades de tecnologia.
Também no tocante à infraestrutura, foram realizadas obras para ofertar condições de
acessibilidade, com instalação de elevadores, pisos táteis, rampas, softwares,
sinalização vertical e horizontal, bem como os ajustes elencados na NBR 9050 da ABNT.
Foram ainda reformuladas e modernizadas as instalações sanitárias, com inclusão dos
banheiros para os portadores de necessidades especiais.
Na Biblioteca o Acervo recebeu dezenas de obras no processo de aquisição de Acervo,
bem como renovou as assinaturas dos periódicos digitais, com mais de 30 revistas
eletrônicas especializadas.
Nas políticas de pessoal, houve um avanço importante, com a contratação do Plano de
Saúde UNIMED para os funcionários do Corpo Técnico Administrativo, extensivo aos
familiares.
Calha frisar que o resultado avaliativo de Auto avaliação, que encerrou o ciclo 2015,
2016. 2017, originou um plano de melhorias, inserido no Relatório Avaliativo
Institucional e que se encontra em andamento em 2018 com ações direcionadas ao
contínuo processo de evolução institucional da Faculdade de Sabará.
8.2 Processo de Auto avaliação Institucional
O projeto do atual processo de auto avaliação institucional adveio de um reestudo da
experiência de modelo próprio, em uso em exercícios de anteriores, à luz das diretrizes
da lei 10.861/2004 – SINAES, a partir da constituição de um Grupo de Trabalho Técnico
junto à Comissão Permanente de Avaliação que formulou e implementou, a partir de
2005, um sistema que de um lado contempla, além das dez dimensões definidas nas
orientações do INEP, uma oportunidade de auto avaliação dos corpos docente, discente
e técnico administrativo, fundamentada na participação voluntária de membros
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representativos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada; de outro
lado, responde à seguinte problematização acadêmico-científica: “Como estabelecer
um padrão de auto avaliação que permita avaliar continuadamente o desenvolvimento
institucional da Faculdade de Sabará”.
Tal sistema tem como características fundamentais ser formal, permanente, interagido
e institucionalizado junto à Mantenedora e Direção da Faculdade de Sabará tendo
garantidas independência e autonomia técnica na sua implementação e continuidade
junto à comunidade acadêmica (corpo docente, discente, técnico-administrativo) e aos
representantes da sociedade civil organizada.
Como objeto de estudo aborda as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES acrescidas
das três auto avaliações dos corpos docente, discente e técnico-administrativo.
Adota, como metodologia de equacionamento à problematização colocada, a realização
de consulta aos atores institucionais por meio de uma pesquisa-ação de caráter
diagnóstico, participante do tipo “survey”.
Essa consulta baseia-se na emissão de questionários específicos a cada público
pesquisado, composto de um “rol” de afirmativas (indicadores) para cada dimensão
relacionadas de per si, ao critério a ser objeto de avaliação: eficácia, qualidade ou
satisfação com relação à ação de gestão, serviço prestado ou produto recebido pelo
avaliador, à frente da qual se oferece uma escala de cinco opções que varia de DF=
discordo fortemente a CF= Concordo fortemente, obtendo-se, com esta abordagem,
uma perspectiva inicial qualitativa.
Cada questionário foi construído visando obter a opinião do público pesquisado com
relação às dimensões específicas de maior interação entre o mesmo e a Faculdade de
Sabará.
Baseado no princípio da participação voluntária, foi estipulada uma abordagem
censitária aos integrantes dos Corpos Docente, Discente e Técnico-Administrativo
presentes em determinado período (último trimestre letivo), precedido de
sensibilização e divulgação pelos meios usuais da Faculdade.
Aos membros da sociedade civil organizada é definida uma amostragem por
acessibilidade equitativa a representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário
e setores primário, secundário e terciário da economia da comunidade sabarense.
Para obtenção de avaliação quantitativa estabeleceu-se uma escala de valoração da
frequência das respostas obtidas onde DF=1, D= 2, NCD=3, C=4 e CF= 5 que possibilita:
a) Calcular a média aritmética ponderada para cada indicador (afirmativa) e
posteriormente sua consolidação por dimensão avaliada;
b) Criar índices (variando de 1 a 5) para a mensuração dos critérios de: eficácia,
qualidade e satisfação, resultantes da opinião expressa por cada público
pesquisado em cada dimensão pesquisada;
c) Obter o Índice Geral de Desenvolvimento Institucional (IGADI) por meio da
consolidação dos índices parciais obtidos em cada indicador, agrupados por
dimensão e consolidados por critérios e por todos os públicos avaliadores que
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representam em última análise o nível de desenvolvimento institucional da
Faculdade de Sabará;
d) Considerar pressuposta e metodologicamente, como “sinal de alerta”, o índice
de corte de 3,5 para análise de todas as dimensões e critérios, a partir do qual
seriam evidenciadas as FRAGILIDADES quando inferiores e as POTENCIALIDADES
INSTITUCIONAIS, quando superiores;
e) Correlacionar estes índices quantitativos a conceitos qualitativos em que: 1 =
Péssimo, 2 = Ruim, 3 = Satisfatório, 4 = Bom e 5 = Ótimo.
Com a adoção continuada desta fundamentação a partir do exercício de 2005, pode-se
obter dados e informações comparativas que permitiram a cada ano letivo:






análises quantitativas e qualitativas construídas indutivamente pelo exame de
cada indicador e dimensão avaliada, por cada público avaliador;
análises dedutivas advindas da consolidação dos índices de eficácia, qualidade e
satisfação, assim como pela identificação e exame das fragilidades a serem
sanadas e das potencialidades a serem alavancadas nos processos de gestão
organizacional e acadêmica;
estabelecer comparações na composição interna do IGADI para um exame mais
detido do índice e do processo de evolução do desenvolvimento institucional da
Faculdade de Sabará;
explicitar verbal e visualmente a evolução dos resultados avaliativos agrupados
trienalmente que demonstrem a dinâmica dos resultados por dimensão
avaliada, público avaliador, critérios e índices globais aferidos.

Tais procedimentos metodológicos garantem flexibilidade e agilidade no atendimento à
composição de novas abordagens analíticas, a exemplo do requisitado pela Nota técnica
INEP 065/14, com o reordenamento das dez dimensões em 5 agrupamentos para
melhor direcionar a análise da gestão acadêmica e institucional da nossa Instituição de
Ensino Superior.
8.3 Auto avaliação Institucional: Participação da Comunidade Acadêmica
A auto avaliação institucional conta com bom envolvimento e interação da comunidade
acadêmica que participa em percentual próximo da totalidade, tanto do corpo discente,
docente e técnico-administrativo.
Para tanto, a disponibilização dos questionários avaliativos é sempre precedida de
divulgação e sensibilização.
A sensibilização e estímulo à participação é reforçada ao demonstrar que os resultados
avaliativos são efetivamente apropriados e que o desenvolvimento institucional é um
objetivo comum aos agentes partícipes da conjuntura acadêmica.
Os questionários aplicados estão sendo migrados para a forma virtual, para facilitar o
preenchimento e aumentar ainda mais as adesões.
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8.4 Auto avaliação Institucional e Avaliações Externas: Análise e Divulgação dos
Resultados
Os resultados avaliativos da auto avaliação e das avaliações externas convergem para
um diagnóstico institucional que, naturalmente, propõe uma análise global, envolvendo
balanços, observações, verificações, reconhecimentos, dos quais decorrem os planos de
ação e melhorias. Desta feita, a análise é conduzida pela Comissão Própria de Avaliação,
de forma abrangente e interagida. A CPA cuida ainda de bem promover a divulgação dos
resultados, como forma de nutrificar o envolvimento entre os agentes partícipes da
conjuntura institucional, o que gera bom impacto para a melhor aplicabilidade das
medidas a serem implementadas, rumo à evolução Institucional.
No processo de Auto avaliação, uma vez realizado o tratamento dos dados quantitativos,
análise das informações qualitativas obtidas e cotejadas comparativamente às
tendências de evolução das dimensões avaliadas (quanto à percepção da eficácia,
qualidade e satisfação relativa aos produtos e serviços inerentes à gestão
administrativa, didático-pedagógica e acadêmica, emitidas pelos públicos avaliadores),
consolida-se a explicitação destes resultados na emissão pela CPA de Relatórios
direcionados à direção da Faculdade, à Sociedade Educacional de Sabará - entidade
mantenedora e ao Ministério da Educação.
Da mesma forma, quando são obtidos os resultados das Avaliações Externas, todos os
dados são tratados pela CPA, culminando em um Relatório específico de medidas a
serem implementadas para o atingimento da evolução Institucional.
Estes Relatórios subsidiam os estudos e análises que culminam em um plano de
melhorias, associado a um plano de ação que, por sua vez, passa a ser implementado.
Uma vez concluído o Plano de Ação, é então gerado o Relatório de Apropriação de
Resultados.
Tanto o plano de ação a ser executado, quanto o Relatório de Apropriação de Resultados
já incorporados, são divulgados em evento próprio, aberto a toda a comunidade
acadêmica e local, sendo também objeto de registro acadêmico. É feita a sensibilização
para participação no evento, onde são então apresentados os processos e resultados da
auto avaliação institucional e avaliações externas e a apropriação de ações corretivas
das fragilidades apontadas e iniciativas de fomento das potencialidades identificadas.
O Processo Avaliativo e seus resultados são permanentemente levados ao
conhecimento da comunidade acadêmica dentro da seguinte sequência:




Inserção dos relatórios avaliativos como item de exposição pela CPA ou na fala
da Direção da Faculdade no conteúdo programático do evento “Aula Magna” de
abertura de semestre letivo, no primeiro semestre, extensivo a toda comunidade
acadêmica e local.
Evento próprio com a participação da comunidade acadêmica e sociedade civil
organizada, para divulgação da Apropriação de Resultados do ano anterior e
Plano de Ação para o ano corrente, com esclarecimentos também sobre os
processos e resultados avaliativos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

67

FACULDADE DE SABARÁ




Inclusão das avaliações relativas à interação entre os Corpos Docente, Discente
e Técnico-Administrativo como itens de debate nos Seminários DidáticoPedagógicos ao longo do exercício letivo.
Disponibilidade de acesso à integra dos resultados avaliativos, relatórios da CPA,
relatório de Apropriação de Resultados e Plano de Melhorias, aos coordenadores
e membros dos NDE e NEEU, Corpo docente, discente, sociedade civil organizada
e demais interessados em forma de documento impresso junto à Coordenadoria
de Registro Acadêmico e pela sua inclusão online no site da Faculdade de Sabará.

8.5 Relatórios de Auto avaliação
A fundamentação e estrutura metodológica do sistema de auto avaliação institucional
da Faculdade de Sabará, em uso desde o exercício de 2005, possibilita a obtenção de
dois enfoques analíticos do conteúdo dos Relatórios anuais emitidos pela CPA, quais
sejam:
Enfoque indutivo:
Evidenciação visual construída indutivamente pela comparação gráfica das avaliações
de cada público avaliador (CDO, CDI, CTA e MSCO) em cada indicador examinado e em
todas as dimensões por eles avaliadas.
Isto propicia imediata identificação, a partir do “índice de corte”, de quais as dimensões
apresentam maior tendência à fragilização da eficácia e qualidade ou satisfação relativas
às ações acadêmico-administrativas.
Propicia também, pela comparação trienal, verificar se as ações restritivas adotadas, no
caso das fragilidades ou impulsionadoras no caso das potencialidades, surtiram efeitos
sanadores nas primeiras ou de fomento positivo nas segundas, gerando indicadores de
“correção de rota” nas decisões acadêmico-administrativas.
Enfoque dedutivo:
Evidenciação visual construída a partir da consolidação de cada um dos critérios
analisados: eficácia, qualidade e satisfação correlacionados com as dimensões às quais
se aplicam metodologicamente e que evidenciam quais as tendências avaliativas de
cada público consultado.
Desta comparação torna-se possível acompanhar quais os conjuntos de ações de gestão
acadêmica ou administrativa são reconhecidas como eficazes e ou de qualidade e quais
os produtos e serviços prestados satisfazem aos públicos que deles fazem uso.
A partir destas evidenciações, torna-se facilitada a análise crítica do Índice Geral de
Avaliação Institucional e o embasamento pragmático da formulação das estratégias de
melhorias da gestão organizacional da Faculdade de Sabará.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

68

FACULDADE DE SABARÁ
9 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
A política de gestão dos recursos orçamentários e financeiros da Faculdade de Sabará,
que se consubstancia na elaboração e um orçamento integral, formulado com base em
seu PDI, tem-lhe garantido, ao longo de seus quase vinte anos de existência, perfeita
sustentabilidade financeira que tem lhe proporcionado o seu desenvolvimento
institucional.
Neste sentido merece destaque o seu nível de despesas com o seu pessoal
(remuneração de professores ativos, pessoal técnico/administrativo/pedagógico, além
dos benefícios e encargos correspondentes), em percentual de 47,60% de todas as suas
despesas totais e, em relação ao total deste grupo, especificamente, as despesas com
remuneração de professores ativos, perfaz 42,18% do total. Convém ressaltar que esse
item (Corpo Docente) é aquele que implica maior custo para a instituição e está presente
ou influencia nos três eixos avaliativos: institucional, dos cursos e dos alunos.
No exercício de 2017, base destes resultados, a Faculdade, buscando o seu
desenvolvimento institucional, investiu em despesas de capital (infraestrutura,
acessibilidade, tecnologia de ponta etc.), recursos da ordem de 34,97% de toda as suas
despesas, ou seja, somado com as despesas de pessoal, alocou, no ano 2017, 82,58% de
seus recursos em prol do seu desenvolvimento institucional.
A Faculdade de Sabará tem uma política financeira de autossustentabilidade, isto é, não
usa, no momento, fundos emprestados. Trata-se, portanto, de empresa “não
alavancada”.
Pelos resultados da avaliação institucional 2017, levada a conhecimento de todos os
atores envolvidos (corpo docente, discente, técnico-administrativo e sociedade civil
organizada), no indicador sustentabilidade financeira, já, por três anos consecutivos, a
Faculdade de Sabará obteve índice 4 (bom).
O emprego da quase totalidade dos seus recursos com o público interno e em
investimentos, somados a outros custeios e pesquisa e desenvolvimento, é indicador
seguro, além de sua sustentabilidade financeira, com resultado positivo, em 2017, com
cerca de R$ 1,7 milhões de reais (índice de liquidez econômica (Ativo circulante/Passivo
circulante) em 2017 da ordem 9,21 - capacidade de pagamento da empresa a curto
prazo) , de que o orçamento considera as análises do relatório de avaliação interna e
dispõe de ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e
acadêmicas (estas, capacitadas para a gestão de recursos), orientando a tomada de
decisões.
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